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Lời mở đầu
 Hành trình xây dựng và phát triển của 
một thương hiệu trải dài theo năm tháng và 
không thể thiếu những bàn tay, khối óc, nhiệt 
huyết và lòng yêu nghề của những con người đã 
góp công trong đó. 

 Lịch sử phát triển sẽ ghi lại những thăng 
trầm của một thương hiệu và thành quả của 
thương hiệu được ghi dấu bằng những giải 
thưởng tích cóp trên hành trình ấy. Tuy nhiên, 
những cảm xúc vui và buồn, tự hào xen lẫn xót 
xa và cả những giây phút nghẹn ngào của những 
cá nhân - họ là chứng nhân trong dòng chảy lịch 
sử thương hiệu này sẽ khắc ghi vào đâu? Thời 
gian liệu có làm cho những tháng ngày thanh 
xuân hào hùng, hừng hực khí thế, không quản 
ngày đêm và gian lao vượt qua tất cả để mang về 
những thành tựu cho công ty bị trôi vào quên 
lãng? Và trên hết làm sao có cơ hội cho những cá 
nhân được truyền đi câu chuyện của mình? Câu 
chuyện thật nhất về những kỷ niệm sâu sắc 
trong lòng mỗi cá nhân ấy cùng với đồng nghiệp 
của mình đã trải qua, đóng góp một phần không 

nhỏ trong thành công chung của công ty ngày 
hôm nay sẽ không bao giờ kể xiết. Tất cả những 
hồi ức ấy, tất cả những khoảnh khắc đáng trân 
trọng đó sẽ được chia sẻ với chúng ta trong từng 
trang sách này qua lời kể giản dị, mộc mạc và 
chân thành đến đầy xúc động của các thành viên 
trong đại gia đình SCC.

 Nhóm biên soạn nội dung cuốn sách ghi 
lại những câu chuyện của các thành viên trong 
gia đình SCC trong 20 năm vừa qua, xin chân 
thành cảm ơn sự chia sẻ của các anh chị, chúng 
tôi sẽ trân quý những mảnh ghép đầy tự hào này 
và làm nên những trang sử mới cho một thương 
hiệu SCC phát triển bền vững với thời gian.
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 Thành lập vào năm 1999, trải qua 20 năm hình 
thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Sài 
Gòn (SCC) đã phát triển vượt bậc và liên tục mở rộng 
đa dạng các lĩnh vực kinh doanh từ xây dựng, thiết kế 
và cho thuê nhà xưởng công nghiệp đến đầu tư các dự 
án thủy điện, khoáng sản, phát triển khu đô thị, nghỉ 
dưỡng, dịch vụ thanh toán trực tuyến.

 Với sứ mệnh "Phát triển bền vững cùng cộng 
đồng", Công ty SCC mang lại niềm tin cho khách hàng 
qua những sản phẩm có chất lượng vượt trội, giá cả hợp 
lý, pháp lý minh bạch để cùng hợp tác và phát triển với 
khách hàng, đối tác, góp phần phát triển xã hội.

 Hơn nữa, thành công của Công ty SCC được 
xây dựng trên nền tảng của bốn giá trị cốt lõi: Trách 
nhiệm, Chất lượng, Sáng tạo, Uy tín. Phục vụ khách 
hàng bằng cái tâm, luôn đặt chữ tín hàng đầu để xây 
dựng và phát triển công ty.

 Trong hành trình của mình, chúng tôi luôn sẵn 
sàng đón nhận những cơ hội hợp tác từ khách hàng và 
đối tác để đưa Công ty SCC lên một tầm cao mới và góp 
phần mang lại cuộc sống phồn vinh cho xã hội.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

sạn 4 sao Fleur De Lys được động thổ vào năm 2016 
với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 200 
phòng; khai sinh khu đô thị PhoDong Village năm 
2014 sau thành công của chiến dịch “52 ngày đêm” 
và ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas 
năm 2018.

       Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của SCC còn 
được đánh dấu bởi sự ra đời của các công ty thành 
viên như: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 
Sài Gòn (SMC) năm 2002; Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh năm 2003; Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài 
Gòn (SQC) tại tỉnh Bình Định năm 2006; Công ty Cổ 
phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) 
năm 2008; Công ty Cổ phần Cuộc sống Bạch Kim 
(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 
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(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 
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sạn 4 sao Fleur De Lys được động thổ vào năm 2016 
với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 200 
phòng; khai sinh khu đô thị PhoDong Village năm 
2014 sau thành công của chiến dịch “52 ngày đêm” 
và ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas 
năm 2018.

       Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của SCC còn 
được đánh dấu bởi sự ra đời của các công ty thành 
viên như: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 
Sài Gòn (SMC) năm 2002; Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh năm 2003; Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài 
Gòn (SQC) tại tỉnh Bình Định năm 2006; Công ty Cổ 
phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) 
năm 2008; Công ty Cổ phần Cuộc sống Bạch Kim 
(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 
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sạn 4 sao Fleur De Lys được động thổ vào năm 2016 
với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 200 
phòng; khai sinh khu đô thị PhoDong Village năm 
2014 sau thành công của chiến dịch “52 ngày đêm” 
và ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas 
năm 2018.

       Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của SCC còn 
được đánh dấu bởi sự ra đời của các công ty thành 
viên như: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 
Sài Gòn (SMC) năm 2002; Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh năm 2003; Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài 
Gòn (SQC) tại tỉnh Bình Định năm 2006; Công ty Cổ 
phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) 
năm 2008; Công ty Cổ phần Cuộc sống Bạch Kim 
(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 
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sạn 4 sao Fleur De Lys được động thổ vào năm 2016 
với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 200 
phòng; khai sinh khu đô thị PhoDong Village năm 
2014 sau thành công của chiến dịch “52 ngày đêm” 
và ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas 
năm 2018.

       Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của SCC còn 
được đánh dấu bởi sự ra đời của các công ty thành 
viên như: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 
Sài Gòn (SMC) năm 2002; Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh năm 2003; Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài 
Gòn (SQC) tại tỉnh Bình Định năm 2006; Công ty Cổ 
phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) 
năm 2008; Công ty Cổ phần Cuộc sống Bạch Kim 
(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 
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sạn 4 sao Fleur De Lys được động thổ vào năm 2016 
với quy mô 20.655 m2 sàn xây dựng, 17 tầng và 200 
phòng; khai sinh khu đô thị PhoDong Village năm 
2014 sau thành công của chiến dịch “52 ngày đêm” 
và ra mắt khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas 
năm 2018.

       Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của SCC còn 
được đánh dấu bởi sự ra đời của các công ty thành 
viên như: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 
Sài Gòn (SMC) năm 2002; Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh năm 2003; Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài 
Gòn (SQC) tại tỉnh Bình Định năm 2006; Công ty Cổ 
phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) 
năm 2008; Công ty Cổ phần Cuộc sống Bạch Kim 
(PLC) năm 2012; và Công ty Cổ phần Đầu tư SCC 
(SCCI) ra đời năm 2017.

       Dù đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách 
nhưng với niềm tin và nội lực mạnh mẽ SCC đã có 
những bước tiến dài và gặt hái được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận. Năm 2009 thương hiệu SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Công ty SMC ban đầu chỉ với một trạm trộn bê tông 
thương phẩm rất nhỏ và cung ứng chủ yếu bê tông 
cho các công trình của SCC đang xây dựng tại KCN 
Tân Tạo đến nay đã phát triển với quy mô bốn nhà 
máy bê tông gồm SMC Thủ Thiêm, SMC Tân Tạo, 
SMC Tân Kim, SMC Tân Đô, trở thành thương hiệu 
bê tông đứng thứ nhất tại TP.HCM và thứ hai trên cả 

Nam Á 2015; Huy chương vàng Chất lượng công 
trình, sản phẩm xây dựng VN; Doanh nghiệp Sài 
Gòn tiêu biểu năm 2011; Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2010-2012-2013; SCC - Top 50 Nhãn hiệu hàng 
đầu Việt Nam; Top đầu "Thương hiệu được khách 
hàng tín nhiệm - Consumer Choice Brand 2016"; Top 
10 Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018; Doanh 
Nghiệp Việt Nam Phát Triển Bền Vững 2014 và 
Thương Hiệu Uy Tín 2014 do Ủy Ban Liên kết 
Thương mại Toàn cầu - Global GTA (EU) phối hợp 
cùng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức bình 
chọn và trao tặng...

       Không chỉ phát triển kinh doanh, Công ty SCC 
còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng 
đến cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, tích 
cực đồng hành cùng địa phương nói riêng, cả nước 
nói chung trong những chương trình vì người nghèo, 
hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên cả nước, hỗ 
trợ bà con chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lụt, hạn hán, 
dịch bệnh...

       20 năm nhìn lại… Đó là một chặng đường nhiều 
chông gai nhưng cũng đầy nỗi tự hào của tập thể 
SCC và các công ty thành viên. 20 năm - trọn một 
niềm tin cho hôm nay, ngày mai tiếp tục vững tin với 
những bước đi vững chắc.

nước, với sản lượng năm 2018 đạt 1.000.000 m3. Cũng 
trong năm 2018, SKB đã tạo sự đột phá cả về sản 
lượng và doanh thu. Hai trạm bê tông công suất mỗi 
trạm 120 m3/giờ, sản lượng 290.000 m3. SKB tự hào 
khi được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tín 
nhiệm, lựa chọn là nhà cung cấp bê tông cho các công 
trình trọng điểm. Chưa dừng lại ở đó, SCC tiếp tục 
ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực thanh toán trực 
tuyến. Sau gần 11 năm phát triển, đến nay ví điện tử 
Payoo của VietUnion đã khẳng định vị thế là một 
trong những công ty dẫn đầu thị trường. Tính đến 
đầu năm 2019, tổng giá trị giao dịch qua Payoo đạt 
khoảng 3 tỷ USD/năm. Ngoài ra, SCCI hiện đang sở 
hữu 520.000 m2 đất công nghiệp, cho thuê gần 
200.000 m2 văn phòng nhà xưởng tại các KCN ở 
TP.HCM, Long An, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
SCCI ngày càng vững bước trên con đường chinh 
phục các dự án đầu tư mới mang lại tương lai tươi 
sáng và bền vững. Thành công vang dội của khu đô 
thị PhoDong Village, Sol Villas thêm một lần nữa trở 
thành niềm tự hào của toàn thể Công ty SCC.

       Với phương châm “Phát triển bền vững cùng 
cộng đồng”, SCC luôn đề cao những  giá trị cốt lõi 
“Trách nhiệm - Chất lượng - Sáng tạo - Uy tín", kiến 
tạo những công trình đẳng cấp, tinh tế, với chất 
lượng vượt trội cùng những dịch vụ, tiện ích tối ưu. 
Tự tin với kinh nghiệm và nhiệt huyết qua những 
năm tháng của đội ngũ nhân sự, SCC đã liên tiếp đón 
nhận nhiều danh hiệu uy tín, các giải thưởng lớn 
như:  PhoDong Village - Dự án nhà ở tốt nhất Đông 

Giới Thiệu Về SCC
        Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm hình 
thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Sài Gòn (SCC). Hành trình 20 năm mang đậm dấu ấn 
đầy tự hào với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực phi thường 
đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc 
cho thương hiệu SCC.

       Khởi nguồn từ ngày 28/9/1999 tại vùng đất 
hoang sơ của Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo Quận 
Bình Tân, Công ty SCC đã được ra đời dưới sự dẫn 
dắt của anh Đặng Thành Tâm và chị Đặng Thị 
Hoàng Phượng. Từ những ngày đầu, SCC chuyên thi 
công hạ tầng giao thông, xây dựng công trình công 
nghiệp, dân dụng, xây dựng cầu đường, cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi. 

       Vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày 
đầu thành lập, SCC đã khẳng định được uy tín và 
tiềm lực của mình, liên tục mở rộng đa dạng các lĩnh 
vực kinh doanh với sự hình thành của nhiều dự án 
nổi bật như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hàm Tân 
- Bình Thuận được hình thành năm 2002 với quy mô 
183 ha tại Lagi, Bình Thuận; dự án Saigon SunBay, 
công trình lớn nhất Việt Nam sử dụng công nghệ thi 
công lấn biển hiện đại vào năm 2007; dự án The Song 
tại thành phố biển Đà Nẵng năm 2012; dự án khách 

The Song

Bình Định
2006

TP. Quy Nhơn
15/12/2016

Dự án khu du lịch
nghỉ dưỡng
Hàm Tân - Bình Thuận
2002 

Dự án Đập Thuỷ Điện
Sông Tranh 4
Quảng Nam - 2002 

Dự án thủy điện
Nậm Sum,  Nậm Ngừm
ở 2 tỉnh biên giới của Lào
2011

Q. Bình Tân, TP.HCM
28/09/1999

Bắc Ninh
2003

Đà Nẵng
2012

Saigon
SunBay

Huyện Cần Giờ
2007

Q. Bình Tân, TP.HCM
2002

Quận 2, TP.HCM
2012

Q. Bình Tân, TP.HCM
26/04/2017

Quận 2, TP.HCM
28/09/2014

Quận 2, TP.HCM
2018

Quận 1, TP.HCM
14/01/2008



PHẦN 1
DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

Hào quangcủa ngày hôm nay

11 - Trọn một niềm tin

“20 năm nhưng tôi tưởng chừng 
như mình đã sống hết cả cuộc đời. 
Hôm nay đứng ở đây, tôi nhớ lại 
những tháng ngày kinh hoàng mà 
tôi thật sự rất muốn quên đi. Thật 
may mắn vì bên cạnh tôi luôn có 
những người anh em, chiến hữu, gia 
đình, bạn bè. Tôi cám ơn khó khăn, 
tôi cám ơn hoạn nạn.”

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

13 - Trọn một niềm tin



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

19 - Trọn một niềm tin



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

21 - Trọn một niềm tin



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

23 - Trọn một niềm tin



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

25 - Trọn một niềm tin



 Thương gửi các Anh Chị Em, những 
người chiến hữu và đồng đội thương mến của tôi!

 Ngày hôm nay, ở một nơi xa xôi nửa vòng 
trái đất, tôi muốn viết lên những cảm xúc chất 
chứa cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình. 20 
năm cuộc đời... 20 năm với bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống... 20 năm với 
xiết bao thăng trầm đã đi qua cùng những con 
người kiên trung kề vai sát cánh.

 Tôi sẽ không kể riêng về Công ty SCC và 
khu đô thị PhoDong Village nữa, bởi các bạn đã 
cảm nhận và hiểu nhiều về nơi đây. Tôi viết về 
những mảnh ghép khác, những đứa con khác mà 
nhiều bạn trẻ sau này có thể chưa biết đến. 
Những mảnh ghép, những đứa con ấy cũng như 
SCC là một phần máu thịt trong tôi mà kể cả khi 
những đứa con ấy không còn nữa, nó vẫn hằn 
sâu trong trái tim tôi không hề nhạt phai...

Từ những "niềm tự hào SMC"...

 SMC là đứa con thứ hai ra đời ngay sau 
SCC chỉ ba năm (2002). Nhiều khi tôi ngồi nhớ 
lại và thấy buồn cười là mặc dù ngày đầu thành 
lập chỉ có một trạm bê tông thương phẩm bé con 
con với công suất 35 m3/h và duy nhất một chiếc 
xe bồn nhưng nó đã có thể cung cấp đủ bê tông 
cho các nhà xưởng mà SCC xây dựng trong khu 

công nghiệp Tân Tạo... Mỗi khi ngồi nhớ lại hình 
ảnh đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh của 
những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất phèn 
chua Tân Tạo ngày ấy thật trong sáng đến ngây 
thơ. Để rồi đến ngày hôm nay, SMC đã là một 
thương hiệu mạnh nổi tiếng ở TP.HCM và cả các 
tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai... SMC 
ngày càng phát triển với bốn nhà máy khang 
trang hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Hàng trăm chiếc xe bồn, xe bơm xuất hiện trên 
khắp những nẻo đường, dự án.... cùng với 500 
con người lao động hăng say không kể ngày lẫn 
đêm để góp phần xây dựng nên những công 
trình trọng điểm quốc gia, những tòa nhà cao 
tầng hiện đại, những cây cầu nối những bờ vui... 
Mấy đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần đi đường nhìn thấy 
logo SMC là lại phấn khích reo lên: “Mẹ ơi! SMC 
kìa!”. Thật tự hào thay SMC!

... SKB - Thanh xuân của chúng ta...

 SKB – Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc là nơi lưu giữ kỷ niệm những tháng 
năm của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, 
với lý tưởng và khát khao chinh phục những 
đỉnh cao. Ngày đầu tiên bước chân ra nơi dự 
kiến xây dựng nên khu công nghiệp Quế Võ – 
Bắc Ninh, tôi chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn lạc hậu, 
ruộng lúa trũng sâu, con người nơi đây bao đời 
lam lũ nên tư tưởng cũ đã ăn sâu trong họ.

 Bắt tay vào xây dựng khu công nghiệp 
Quế Võ hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng với 
NIỀM TIN vào chính bản thân mình! Từng ngày, 
từng ngày lăn lộn nơi công trường để có thể lấn 
được thêm từng mét vuông đất khu công nghiệp, 
từng mét đường giao thông… Cả vùng chỉ có 
duy nhất một trạm bê tông Cầu Ngà của Tổng 
công ty Sông Đà, muốn mua bê tông thương 
phẩm phải đến đóng hết tiền trước đó một tuần! 
Thuê một cần cẩu để lắp dựng nhà xưởng phải 
huy động bạn bè, người quen từ Hà Nội để kéo 
xe xuống… Tôi vẫn nhớ như in căn phòng thuê 
với giá chỉ 500.000 đồng/tháng vừa để làm việc, 
vừa là nơi cho mấy anh em Sài Gòn ở lại khi ra 
công tác nơi đây là một trong những căn nhà nhỏ 
sát gần Cầu Ngà, chủ nhà nuôi heo nên lúc nào 
bước vào cũng nồng nặc mùi phân heo. Nếu ai 
đã từng được ăn, ngủ và làm việc trong bầu 
không khí đó thì tôi tin đó sẽ là kỷ niệm không 
bao giờ quên, cũng giống như Việt Vương Câu 
Tiễn năm xưa cùng Phạm Lãi, Văn Chủng nếm 
phân để thành mộng bá vương. Nhân sự ban đầu 
chỉ có Dũng – Quản đốc Xưởng khung keo thép 
và Hoan – phụ trách vật tư được tôi động viên 
điều động từ SCC Sài Gòn ra, sau đó có bổ sung 
thêm anh Sáng là cán bộ trắc địa…

 Chỉ với những tiềm lực vô cùng nhỏ bé đó 
cùng với niềm tin cháy bỏng, SKB đã giữ vai trò 

vô cùng quan trọng trong suốt giai đoạn những 
năm đầu thành lập giúp KBC (Tổng Công ty 
Phát triển Đô thị Kinh Bắc) xây dựng thành công 
Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh và Khu 
công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đưa con 
thuyền KBC vượt qua những ngày đầu gian khó, 
với số tiền vốn ít ỏi và chưa có nhà đầu tư. Chính 
tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm hồ 
sơ tín dụng vay vốn ngân hàng Công thương.

 Nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông 
xuống, sau những giờ làm việc vất vả, tôi leo lên 
ngọn núi Quế Võ nhìn xuống cảnh khu công 
nghiệp mới san lấp hãy còn loang lổ, rồi lác đác 
có vài nhà máy mọc lên mà ước mơ đến ngày 
nhìn thấy khu công nghiệp lấp đầy với những 
nhà máy khang trang, hiện đại… nhớ những 
buổi tối sau cả ngày lặn lội đổ mồ hôi trên công 
trường, tôi cùng anh em ngồi quây quần bên 
nhau làm vài ly “nước mắt quê hương” với vài 
món nhậu đơn giản cùng tiếng guitar rộn rã, mọi 
người cùng cất tiếng hát sao mà yêu, mà thương 
đến lạ…

 Trải qua bao thăng trầm của những 
tháng năm Bắc tiến, SKB giờ đây đã là thương 
hiệu uy tín được các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tin tưởng giao phó thực hiện các công 
trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh 

ngày nay đã là một đô thị phát triển đang được 
quy hoạch trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội với trọng 
tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu 
khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và 
logistic, đồng thời trở thành một đầu mối giao 
lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên 
cứu khoa học…

... Đến Ebay phiên bản Việt Nam - VietUnion 
(Payoo)

 VietUnion ra đời vào năm 2008, lấy ý 
tưởng mô hình thương mại điện tử thành công 
của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Ebay, suốt bốn năm 
đầu đời trầy trật chỉ "đốt tiền" với vị Tổng giám 
đốc thời điểm đó. Năm 2011, đối tác NTT Data - 
Công ty Công nghệ Viễn thông hàng đầu Nhật 
Bản đã quyết định hợp tác mua 40% vốn đầu tư 
công ty từ cổ đông Công ty SCC (SCC nắm 100% 
dòng vốn VietUnion lúc bấy giờ). Vào đầu năm 
2012, khi vừa dọn sang văn phòng mới ở Đinh 
Tiên Hoàng thì Tổng Giám đốc thời điểm đó 
mâu thuẫn gay gắt với Hội đồng quản trị và cổ 
đông. Khi đó, đại diện NTT Data đã cùng tham 
gia vào HĐQT và có những yêu cầu đúng đắn về 
chuẩn mực hệ thống tài chính, kiểm soát nội bộ, 
kế hoạch kinh doanh P&L, dòng tiền, tất cả đều 

máy. Chúng tôi không cam tâm và bắt đầu con 
đường chông gai chinh phục ra thế giới. Để có 
thể đạt được tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt 
khe của đối tác TOHO, OTC Nhật Bản, Crenox 
Germany, Avisma VSMPO, Sumitomo... là một 
chuỗi những tháng năm nỗ lực phấn đấu cải tiến 
kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất. Năm 
2010, nhà máy xỉ SQC là điểm sáng của Bình 
Định khi bất cứ đoàn khách trung ương hay 
quốc tế nào đến cũng được tỉnh giới thiệu dẫn 
đến tham quan điển hình nhà máy xỉ SQC hiện 
đại, quy mô và bài bản như nước ngoài.

 Năm 2011 – 2012, SQC thành công rực rỡ 
khi được các đối tác săn đón không chỉ bởi chất 
lượng xỉ SQC đạt chuẩn thế giới mà còn ở cung 
cách làm việc chuyên nghiệp, con người tâm 
huyết, cầu thị, nhà máy hoạt động bài bản.

 Khi đó, một vị Thứ trưởng Bộ Công 
thương khi sang thăm nhà máy Avisma (Nga) 
đã vô cùng tự hào khi kể lại với chúng tôi: “Anh 
quá tự hào khi đến đây tận mắt nhìn thấy những 
bao sản phẩm mang logo SQC”. Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên Môi trường lúc bấy giờ cũng phải 
thốt lên khi tham quan nhà máy: “Không ngờ 
Đặng Thành Tâm xây dựng nhà máy bài bản 
ngon lành đến thế!”.

 

 Có thể nói, chính tại SQC, sự nghiệp của 
tôi đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong chuyến 
hành trình 20 năm này. Tên tuổi SQC đã vươn 
tầm ra thế giới và khẳng định được tên tuổi của 
mình với bạn bè quốc tế. Niềm tự hào SQC rừng 
rực chảy trong tim tôi. Và cũng chính SQC với 
nguồn tiền dồi dào từ hoạt động xuất khẩu Titan 
đã cứu SCC qua khỏi khó khăn về tài chính vào 
tháng 9/2012. Vậy mà không một ai có thể ngờ, 
chỉ chưa đầy một năm sau đó, SQC đã phải dừng 
hoạt động.

 Nhà máy hàng đầu Đông Nam Á nhưng 
lại không được cấp giấy phép mỏ khai thác nên 
không có nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản 
xuất là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dừng 
hoạt động của SQC. SQC như một con chim 
trong bụi mận gai, chỉ một lần cất lên tiếng hót 
thăng hoa bay vút lên không trung rồi gục ngã, 
khi SCC vượt qua được cơn nguy khốn dường 
như SQC đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình và lịm tắt.

 Không thể kể xiết những cung bậc thăng 
trầm của cuộc đời “đứa con” mang tên SQC, vừa 
thành danh rạng rỡ huy hoàng thì vụt tắt, như 
ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lụi tàn.

chưa một lần trong suốt 16 năm cùng tôi gánh 
vác, em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản 
thân mình mà chỉ biết cống hiến và hy sinh.

Và bản hùng ca bi tráng SQC…

 Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên 
ra vùng đất Bình Định vào mùa hè năm 2006 
trong cái nắng đỏ lửa trên những triền cát mênh 
mông ở đầm Thị Nại và trên những chuyến bay 
lúc 6 giờ sáng bằng máy bay ATR (một loại máy 
bay nhỏ của Pháp, vận chuyển được khoảng 70 
hành khách, mỗi tuần được 3 chuyến). Thời đó, 
Quy Nhơn còn lạc hậu với cư dân thưa thớt và 
thiếu thốn phương tiện hiện đại. Kế hoạch xây 
dựng dự án nhà máy titan SQC nhanh chóng 
được hình thành tại xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ - một huyện ven biển xa xôi, lạc hậu, nghèo 
nàn, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng… Ngày 
động thổ khởi công xây dựng nhà máy, chúng 
tôi thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, lóc cóc kéo nhau từ 
Quy Nhơn ra Mỹ Thành, vùng đất có địa thế 
“tiền hải hậu sơn, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ”. 
Tôi vững tin rằng, tại vùng đất hoang sơ này, 
chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. 

 Khẩn trương bắt tay vào kế hoạch thu xếp 
tài chính, pháp lý, tập hợp đội ngũ quản lý dự 
án, quy hoạch, đối tác công nghệ, chuẩn bị hạ 
tầng đường sá và đặc biệt là nguồn điện dẫn đến 

nhà máy xỉ Titan… Toàn bộ giai đoạn này, tôi 
chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tổng hành 
dinh, còn trực tiếp ăn ngủ ngày đêm bám trụ 
công trường dự án là chị Thanh và anh Châu 
Kelvin. Xây dựng một dự án đã nhiều khó khăn, 
xây dựng một dự án nhà máy xỉ quy mô lớn 
nhất, hiện đại nhất Việt Nam ở nơi xa xôi hẻo 
lánh, nghèo nàn, lạc hậu thì càng vô cùng khó 
khăn. Không thể kể hết những gian nan trong 
những năm tháng xây dựng và vận hành nhà 
máy xỉ. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó 
quên theo tôi đi cùng năm tháng. 

 Ngày khánh thành khai trương nhà máy 
xỉ tưng bừng, nhà máy chạy thử và nhìn thấy mẻ 
xỉ đầu tiên được luyện thành công mà hạnh 
phúc chảy nước mắt. Tôi nhớ lúc đó là chủ nhật, 
một buổi trưa tháng 5 năm 2009 (giờ Mỹ - là nửa 
đêm giờ Việt Nam) tôi đang ngồi ở khách sạn 
Marriott tại Rhode Island – USA tham dự 
chương trình khách mời nước Mỹ của Fortune 
500 thì chị Thanh gửi tin nhắn và email đoạn 
video mẻ xỉ đầu tiên ra lò…

 Những ngày tháng sau đó vẫn chưa hết 
gian nan khi thị trường Trung Quốc đi xuống và 
khách hàng Trung Quốc chỉ mua xỉ với giá thấp 
hơn giá vốn. Lệ thuộc hoàn toàn vào Trung 
Quốc thì sẽ chết khi vừa mới hoàn thành nhà 

phải minh bạch. Quen với kiểu cách tự tung tự 
tác trước đây nên vị Tổng Giám đốc này phản 
ứng rất thiếu chuyên nghiệp, gây sức ép ngược 
lên Hội đồng quản trị và cổ đông bằng cách xin 
nghỉ việc, đồng thời tuyên bố: "Không có anh ta, 
công ty sẽ sập trong vòng sáu tháng".

 Lúc đó, tôi khá chới với nhưng không hề 
nao núng. Với cương vị Chủ tịch HĐQT VietUnion, 
tôi chấp thuận cho anh ta xin nghỉ việc và thậm 
chí còn mua lại cổ phần thưởng giúp cho anh ta 
mở công ty mới. Vấn đề nan giải là giờ kiếm ai để 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bây 
giờ? Đây là một lĩnh vực chuyên ngành thanh 
toán điện tử và đòi hỏi “daily operation”, tình thế 
bất đắc dĩ nên tôi đã phải đảm nhận luôn vị trí 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty. Trong buổi 
họp đầu tiên với các quản lý, trưởng bộ phận, tôi 
muốn lắng nghe hết ý kiến của từng người để có 
thể nắm bắt được sâu vào công việc chi tiết tại 
công ty và nhất là để tìm ra một gương mặt khả dĩ 
nào đó có thể đưa lên làm Phó TGĐ để giúp tôi 
điều hành các hoạt động hàng ngày. Tôi có nói 
rằng "Các em cứ mạnh dạn đề đạt ý kiến với chị, 
gặp trực tiếp hay qua email…".

 Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang 
trăn trở về công ty thì đột nhiên nhận được một 
email của Thành - phụ trách quan hệ đối ngoại 

lúc bấy giờ. Lời thư chân thành, phân tích và 
đóng góp những ý kiến thiết thực để vực dậy 
công ty, trong đó, điều làm tôi nhớ mãi là Thành 
đã mạnh dạn tiến cử Đinh Bá Tiến làm Phó TGĐ 
công ty. Cho đến thời điểm đó, cái tên này chỉ có 
ấn tượng với tôi ở một điểm: vào những ngày 
đầu thành lập công ty, tôi có đọc từng hồ sơ ứng 
viên vào các bộ phận quản lý quan trọng của 
công ty và hết sức ấn tượng với một hồ sơ mà 
ứng viên tốt nghiệp đại học loại ưu tại Anh và đã 
đạt giải Nhất trong cuộc thi do NASA (Cơ quan 
vũ trụ hàng không Hoa Kỳ) tổ chức. Ngay lập 
tức, tôi mời Tiến sang Công ty SCC gặp làm việc 
tại phòng riêng (lúc đó là văn phòng HD 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Sau ba tiếng 
trao đổi, tôi vui mừng nhận ra đây chính xác là 
người thích hợp nhất cho VietUnion. Tôi thấy 
thật may mắn khi TGĐ cũ bỏ đi, tìm mọi cách 
phá công ty… nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra 
Tiến và cũng từ đó VietUnion bước sang một giai 
đoạn lịch sử mới, hướng đi mới, con người mới.

 Suốt thời kỳ này, Lĩnh và Thủy đã luôn 
luôn cùng tôi tham gia sâu vào hoạt động công 
ty, xử lý những lần khủng hoảng: công ty không 
còn tiền để thanh toán cho “billers”, phải vay 
nóng của Công ty SCC để xử lý dòng tiền. Đỉnh 
điểm căng thẳng vào năm 2015, khi chuỗi Viễn 
Thông A ngưng không chịu thanh toán tiền cho 

công ty, với số dư nợ 70 tỷ đồng mà VietUnion 
không thể ngưng kết nối giao dịch thông qua 
chuỗi Viễn Thông A được, mỗi ngày giao dịch 
làm số dư nợ lại tăng lên. Mất ăn mất ngủ để xử 
lý. Một lần nữa là giai đoạn cuối năm 2015, khi 
Ngân hàng Nhà nước ra nghị định thông tư mới, 
nếu như VietUnion không đạt được giấy phép 
thì mọi hoạt động công ty trở thành phi pháp và 
chấm hết.

 Lĩnh, Tiến và đặc biệt là Thủy đã dấn 
thân vào chiến dịch, đến những ngày cuối cùng 
của năm 2015 thì cầm được giấy phép trong tay 
và VietUnion sống sót. Từ đó đến nay, với sự 
lãnh đạo tài năng, tình yêu to lớn, hy sinh không 
quản ngày đêm của Lĩnh, Tiến và tập thể anh chị 
em CBNV đã đưa VietUnion lên thành công ty 
hàng đầu của Việt Nam trong ngành, nhận giải 
thưởng Best Payment Company do tập đoàn 
NTTD trao tặng, được City Group chọn vào 
danh sách top 3 công ty trong mấy trăm công ty 
toàn châu Á vào chung kết để trở thành đơn vị 
kết nối cung cấp dịch vụ cho họ. Hoan hô 
VietUnion với những thành công ngoạn mục! 
Trong vòng 11 năm từ ngày ra đời với những thử 
thách to lớn, ngày nay, VietUnion, Payoo đã 
khẳng định tên tuổi của mình trên khắp đất 
nước Việt Nam.

Người phụ nữ tuyệt vời: nữ thần chiến binh 
Ngô Thị Phương Thủy

 Trong hành trình 20 năm của mình, người 
phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, sự tiếc 
nuối lớn nhất khi chia tay không ai khác chính là 
Thuỷ: một người em gái đúng nghĩa.

 Giai đoạn nguy khốn, hoảng loạn năm 
2012, Thủy là người đã kiên trinh một lòng một 
dạ bên tôi. Với lòng quả cảm, hy sinh quên mình 
và tài năng xuất sắc, Thủy đã dám đối mặt với 
hiểm nguy, hiến kế cho tôi những giải pháp xử 
lý hậu quả tín dụng vô cùng nặng nề tại 
Navibank và Western Bank, hậu quả tài chính kế 
toán và nợ nần ngập ngụa ở các đơn vị, tìm ra 
phương án khơi thông dòng tiền đưa SCC cùng 
một số công ty vượt qua giai đoạn khốn cùng 
nhất. Không chỉ dừng lại ở đó mà Thủy còn dám 
lấy cả công ty của gia đình mình đứng ra vay nợ 
ngân hàng nhiều trăm tỷ đồng để cứu nguy cho 
cá nhân anh Tâm và tôi. Khi mới sinh con thứ ba 
được mười mấy ngày, Thủy đã bỏ con ở nhà, lăn 
xả vào công việc. Giai đoạn này nếu không có 
Thủy, chắc chắn SCC đã không thể sống sót, khi 
mà SCC và PhoDong Village là hy vọng cuối 
cùng của cả tập đoàn. Người phụ nữ tôi khâm 
phục chính là Thủy, băng qua tất cả hiểm nguy, 
lửa đỏ không một lời than vãn hay nản lòng, 

Thay cho lời kết...

 Hôm nay, tôi cũng không thể nhớ hết 
được bước chân mình đã đi qua những đâu, đã 
in dấu trên những nẻo đường, những dự án nào 
và những con người đã đi cùng tôi qua những 
tháng năm cuộc đời. Khu du lịch nghỉ dưỡng 
Hàm Tân - Bình Thuận, dự án khai thác mỏ và 
nhà máy chế biến sâu Titan - Ninh Thuận, dự án 
resort 5 sao The Song - Đà Nẵng với tâm huyết 
xây dựng những nét tinh tế đẹp đẽ của cuộc đời 
cũng đã ra đi. Nhà máy flourite Phú Yên, nhà 
máy KMC Sông Cầu - Phú Yên cũng cùng chung 
số phận. Ba dự án thuỷ điện (dự án Nậm Sum - 
tỉnh Hủa Phăn - Lào, dự án Nậm Ngừm 4 - tỉnh 
Xiêng Khoảng - Lào và dự án Sông Tranh 4 - tỉnh 
Quảng Nam) rồi dự án khu đô thị du lịch lấn 
biển Sunbay - Cần Giờ cũng đã không còn nữa. 
Chuyến đi bão táp xuyên biên giới Việt Nam – 
Lào, xuyên rừng già trong đêm mưa gió bão 
bùng để đến Xầm Nưa - tỉnh Hua Phan, đi 
thuyền trên sông Nậm Sum thăm thực địa dự án 
thuỷ điện. Không thể nào quên những tháng 
ngày gian lao mà vô cùng hào hùng… Đã có 
nhiều dự án, nhiều công ty phải hy sinh để cho 
những dự án, những công ty hiện tại được sống 
và phát triển. SQC ra đi trên đất Bình Định thì 
giờ đây đã mọc lên Fleur De Lys – một khách sạn 
được xây dựng nên từ vẻ đẹp thanh tao, tinh 
khôi và dịu dàng của loài hoa loa kèn, mang ý 

nghĩa của sự đoàn tụ, mang lời chúc chúng ta sẽ 
mãi hòa hợp cho dù thời gian có trôi đi mãi mãi.

 Trên hành trình chúng ta đi không thể 
tránh khỏi những gian lao vấp ngã, thất bại, đắng 
cay, đau đớn, bao nước mắt, xương máu đã đổ 
xuống… Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối 
được điều gì chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết 
rằng hãy cứ cháy hết mình, sống bằng tất cả tâm 
huyết của mình rồi cánh cửa sẽ mở ra, rồi chân 
trời mới lại xuất hiện và ánh bình minh sẽ lại đến.

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG
(Sáng lập - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
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“Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại 
PhoDong Village, từng ngày dạo 
bước trên từng con đường đầy hoa lá 
là từng hình ảnh thân thương đầy 
kiêu hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu 
hãnh vì mình đã từng là thành viên 
của SCC trong suốt 16 năm, kiêu 
hãnh vì đã được sống và làm việc với 
những con người chân tình, yêu 
thương, tin tưởng nhau và đặc biệt 
là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.”

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)

 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.

 Năm 2002 cũng là năm SCC quyết định 
xin dự án “Khu dân cư Cát Lái” hiện là khu đô 
thị PhoDong Village. Bộ phận kế toán của chúng 
tôi lại tham gia vào công tác đền bù giải tỏa. Tôi 
ấn tượng nhất là ôm từng bao tiền trên chiếc xe 
máy chạy long nhong băng qua những con 
đường mòn đầy sình lầy, cỏ cao hơn đầu, hoang 

vu không một bóng người để thực hiện đền bù 
mà không hề sợ cướp. Lúc này tôi chỉ mới là cô 
gái 29 tuổi xuân phơi phới, có chút nhan sắc, có 
nụ cười hút hồn nên cũng thuận lợi khi cùng anh 
em ban đền bù tiếp cận đối phương. Thời gian cứ 
thế trôi qua, tuổi thanh xuân của tôi sống và làm 
việc cùng SCC và các công ty thành viên qua 
nhiều vị trí khác nhau.

 Chợt một ngày tôi nhận thấy có sự biến 
động lớn thông qua hệ thống thông tin và qua sự 
lo lắng của Ban Lãnh đạo. Chuyện gì đến rồi sẽ 
đến. Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 xuất hiện kéo theo hàng loạt hệ lụy suy 
thoái kinh tế kéo dài đến năm 2013 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
công ty thành viên cũng chịu chung số phận và 
rồi để công ty có cơ hội sống, vượt qua những 
biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp, có cả giải 
pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
từng chứng kiến, từng đối diện với những cuộc 
khủng hoảng trong đời chắc chắn thấu hiểu 
những gì tôi diễn tả: đau đớn, hoang mang, lo 
lắng thậm chí hoảng loạn. Nhưng với tôi SCC là 
ngôi nhà thứ hai nên chưa bao giờ tôi có ý định 
bỏ cuộc. Lúc này tôi và chị Phượng trao đổi với 
nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

Hành trình ấy                           là niềm kiêu hãnh

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.

 Năm 2002 cũng là năm SCC quyết định 
xin dự án “Khu dân cư Cát Lái” hiện là khu đô 
thị PhoDong Village. Bộ phận kế toán của chúng 
tôi lại tham gia vào công tác đền bù giải tỏa. Tôi 
ấn tượng nhất là ôm từng bao tiền trên chiếc xe 
máy chạy long nhong băng qua những con 
đường mòn đầy sình lầy, cỏ cao hơn đầu, hoang 

vu không một bóng người để thực hiện đền bù 
mà không hề sợ cướp. Lúc này tôi chỉ mới là cô 
gái 29 tuổi xuân phơi phới, có chút nhan sắc, có 
nụ cười hút hồn nên cũng thuận lợi khi cùng anh 
em ban đền bù tiếp cận đối phương. Thời gian cứ 
thế trôi qua, tuổi thanh xuân của tôi sống và làm 
việc cùng SCC và các công ty thành viên qua 
nhiều vị trí khác nhau.

 Chợt một ngày tôi nhận thấy có sự biến 
động lớn thông qua hệ thống thông tin và qua sự 
lo lắng của Ban Lãnh đạo. Chuyện gì đến rồi sẽ 
đến. Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 xuất hiện kéo theo hàng loạt hệ lụy suy 
thoái kinh tế kéo dài đến năm 2013 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
công ty thành viên cũng chịu chung số phận và 
rồi để công ty có cơ hội sống, vượt qua những 
biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp, có cả giải 
pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
từng chứng kiến, từng đối diện với những cuộc 
khủng hoảng trong đời chắc chắn thấu hiểu 
những gì tôi diễn tả: đau đớn, hoang mang, lo 
lắng thậm chí hoảng loạn. Nhưng với tôi SCC là 
ngôi nhà thứ hai nên chưa bao giờ tôi có ý định 
bỏ cuộc. Lúc này tôi và chị Phượng trao đổi với 
nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.

 Năm 2002 cũng là năm SCC quyết định 
xin dự án “Khu dân cư Cát Lái” hiện là khu đô 
thị PhoDong Village. Bộ phận kế toán của chúng 
tôi lại tham gia vào công tác đền bù giải tỏa. Tôi 
ấn tượng nhất là ôm từng bao tiền trên chiếc xe 
máy chạy long nhong băng qua những con 
đường mòn đầy sình lầy, cỏ cao hơn đầu, hoang 

vu không một bóng người để thực hiện đền bù 
mà không hề sợ cướp. Lúc này tôi chỉ mới là cô 
gái 29 tuổi xuân phơi phới, có chút nhan sắc, có 
nụ cười hút hồn nên cũng thuận lợi khi cùng anh 
em ban đền bù tiếp cận đối phương. Thời gian cứ 
thế trôi qua, tuổi thanh xuân của tôi sống và làm 
việc cùng SCC và các công ty thành viên qua 
nhiều vị trí khác nhau.

 Chợt một ngày tôi nhận thấy có sự biến 
động lớn thông qua hệ thống thông tin và qua sự 
lo lắng của Ban Lãnh đạo. Chuyện gì đến rồi sẽ 
đến. Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 xuất hiện kéo theo hàng loạt hệ lụy suy 
thoái kinh tế kéo dài đến năm 2013 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
công ty thành viên cũng chịu chung số phận và 
rồi để công ty có cơ hội sống, vượt qua những 
biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp, có cả giải 
pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
từng chứng kiến, từng đối diện với những cuộc 
khủng hoảng trong đời chắc chắn thấu hiểu 
những gì tôi diễn tả: đau đớn, hoang mang, lo 
lắng thậm chí hoảng loạn. Nhưng với tôi SCC là 
ngôi nhà thứ hai nên chưa bao giờ tôi có ý định 
bỏ cuộc. Lúc này tôi và chị Phượng trao đổi với 
nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.

 Năm 2002 cũng là năm SCC quyết định 
xin dự án “Khu dân cư Cát Lái” hiện là khu đô 
thị PhoDong Village. Bộ phận kế toán của chúng 
tôi lại tham gia vào công tác đền bù giải tỏa. Tôi 
ấn tượng nhất là ôm từng bao tiền trên chiếc xe 
máy chạy long nhong băng qua những con 
đường mòn đầy sình lầy, cỏ cao hơn đầu, hoang 

vu không một bóng người để thực hiện đền bù 
mà không hề sợ cướp. Lúc này tôi chỉ mới là cô 
gái 29 tuổi xuân phơi phới, có chút nhan sắc, có 
nụ cười hút hồn nên cũng thuận lợi khi cùng anh 
em ban đền bù tiếp cận đối phương. Thời gian cứ 
thế trôi qua, tuổi thanh xuân của tôi sống và làm 
việc cùng SCC và các công ty thành viên qua 
nhiều vị trí khác nhau.

 Chợt một ngày tôi nhận thấy có sự biến 
động lớn thông qua hệ thống thông tin và qua sự 
lo lắng của Ban Lãnh đạo. Chuyện gì đến rồi sẽ 
đến. Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 xuất hiện kéo theo hàng loạt hệ lụy suy 
thoái kinh tế kéo dài đến năm 2013 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
công ty thành viên cũng chịu chung số phận và 
rồi để công ty có cơ hội sống, vượt qua những 
biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp, có cả giải 
pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
từng chứng kiến, từng đối diện với những cuộc 
khủng hoảng trong đời chắc chắn thấu hiểu 
những gì tôi diễn tả: đau đớn, hoang mang, lo 
lắng thậm chí hoảng loạn. Nhưng với tôi SCC là 
ngôi nhà thứ hai nên chưa bao giờ tôi có ý định 
bỏ cuộc. Lúc này tôi và chị Phượng trao đổi với 
nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.

 Năm 2002 cũng là năm SCC quyết định 
xin dự án “Khu dân cư Cát Lái” hiện là khu đô 
thị PhoDong Village. Bộ phận kế toán của chúng 
tôi lại tham gia vào công tác đền bù giải tỏa. Tôi 
ấn tượng nhất là ôm từng bao tiền trên chiếc xe 
máy chạy long nhong băng qua những con 
đường mòn đầy sình lầy, cỏ cao hơn đầu, hoang 

vu không một bóng người để thực hiện đền bù 
mà không hề sợ cướp. Lúc này tôi chỉ mới là cô 
gái 29 tuổi xuân phơi phới, có chút nhan sắc, có 
nụ cười hút hồn nên cũng thuận lợi khi cùng anh 
em ban đền bù tiếp cận đối phương. Thời gian cứ 
thế trôi qua, tuổi thanh xuân của tôi sống và làm 
việc cùng SCC và các công ty thành viên qua 
nhiều vị trí khác nhau.

 Chợt một ngày tôi nhận thấy có sự biến 
động lớn thông qua hệ thống thông tin và qua sự 
lo lắng của Ban Lãnh đạo. Chuyện gì đến rồi sẽ 
đến. Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 xuất hiện kéo theo hàng loạt hệ lụy suy 
thoái kinh tế kéo dài đến năm 2013 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
công ty thành viên cũng chịu chung số phận và 
rồi để công ty có cơ hội sống, vượt qua những 
biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp, có cả giải 
pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
từng chứng kiến, từng đối diện với những cuộc 
khủng hoảng trong đời chắc chắn thấu hiểu 
những gì tôi diễn tả: đau đớn, hoang mang, lo 
lắng thậm chí hoảng loạn. Nhưng với tôi SCC là 
ngôi nhà thứ hai nên chưa bao giờ tôi có ý định 
bỏ cuộc. Lúc này tôi và chị Phượng trao đổi với 
nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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 Tôi gia nhập SCC vào tháng 11 năm 
2002 sau bốn tiếng đồng hồ phỏng vấn với Tổng 
giám đốc và Chủ tịch HĐQT cho vị trí Kế toán 
tổng hợp. Lúc đó tôi tự hỏi “Làm cái quái gì mà 
vị trí bé tí như vậy lại phải qua hai vị to tướng 
phỏng vấn?” Và tôi được chọn có lẽ từ câu trả lời 
“Việc gì em cũng làm được miễn là việc đúng và 
em chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp.” 

 Bước chân vào một công ty xây dựng ngay 
thời điểm công ty hoạt động bốn năm chưa một 
lần kiểm toán và quyết toán với mớ hồ sơ như 
núi. Và nhờ thế mà bộ phận kế toán của chúng tôi 
đã có một thời kỳ oanh liệt đầu tiên trong hành 
trình của mình từ việc nhập liệu lại toàn bộ dữ 
liệu, sắp xếp và kiểm tra chứng từ, nghiên cứu 
lập những bản phân bổ chi phí cho từng công 
trình theo từng ca máy, tổ chức lại bộ máy kế 
toán, v.v… để có được báo cáo quyết toán rồi 
thực hiện kiểm toán số liệu hoạt động 4 năm liên 
tục. Sau lần đó chúng tôi trở thành “cao thủ”.
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nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. SCC và các 
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biến cố bất thình lình đó Ban Lãnh đạo cùng 
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pháp cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập, tạm 
dừng triển khai dự án, án binh bất động… Ai đã 
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nhau rất nhiều và có thể nói chúng tôi đã tin 

tưởng nhau để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ các ách tắc, từng bước tạm lưu 
thông dòng chảy cả về tài chính lẫn pháp lý dự 
án để giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xảy 
ra. Tôi biết ơn chị Phượng với câu nói “Trời 
không phụ lòng người đâu em!”, và như thế tôi 
cùng anh em SCC, các công ty thành viên đặt 
niềm tin tuyệt đối vào sự nỗ lực của mình rồi 
từng bước, từng bước vượt qua những tháng 
ngày cam go nhất. 

 Khi bình minh dần rọi sáng vào cuối năm 
2013 là lúc chúng tôi nhận được chỉ đạo hành 
động thần tốc để SCC và các công ty thành viên 
tỏa sáng: Chiến dịch “52 ngày đêm” đã đưa 
PhoDong Village mở ra một trang sử mới; chiến 
dịch “Tử huyệt pháp lý” đã giúp VietUnion xác 
lập vị thế mới sẵn sàng tác chiến trên mọi chiến 
trường và nhiều chiến dịch khác liên tục, liên tục 
mở ra.

 Giờ đây, sống trong ngôi nhà tại PhoDong 
Village, từng ngày dạo bước trên từng con đường 
đầy hoa lá là từng hình ảnh thân thương đầy kiêu 
hãnh trong tôi lại hiện về. Kiêu hãnh vì mình đã 
từng là thành viên của SCC trong suốt 16 năm, 
kiêu hãnh vì đã được sống và làm việc với những 
con người chân tình, yêu thương, tin tưởng nhau 
và đặc biệt là dám hy sinh; kiêu hãnh vì SCC 
luôn hiện diện trong tim tôi.

 Chúc SCC đón chào tuổi thanh xuân 20 
rực rỡ nhất. Tôi yêu SCC bằng cả trái tim nồng 
cháy của mình.

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY
(TGĐ Công ty SCC giai đoạn 2013 - 2017)
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“Nổ máy lên
cùng bạn bè ta đam mê�
những cung đường dài�

xuôi ngược miền xa lắc lơ,
để bánh xe cuộc đời lăn…” (1)

 Một sáng trên đường đi làm, nghe bản 
nhạc “Những chuyến đi dài” của Trần Lập, lòng 
tôi chợt bồi hồi nhớ về những chuyến đi với bao 
kỷ niệm đẹp vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức.

 Đó là thời gian đầu triển khai dự án 
PhoDong Village, The Song Đà Nẵng (2010 - 
2012), tôi được đi cùng chị Phượng, tham quan, 
trải nghiệm rất nhiều công trình, dự án, từ khu 
mô hình khu đô thị cho đến khách sạn resort cao 
cấp từ Nam ra Bắc, kể cả nước ngoài. Bất cứ nơi 
nào có dự án hay, đẹp, chị Phượng đều yêu cầu 
anh em Ban Quản lý dự án đến tham quan, học 
hỏi, nghiên cứu để ứng dụng cái tốt nhất, hợp lý 
nhất cho những dự án của công ty. Qua những 
dịp như thế, tôi thấu hiểu những trăn trở, chia sẻ 
của chị Phượng, rằng PhoDong Village không 
chỉ thuần túy là kinh doanh. Chị muốn mọi 
thành viên tham gia cùng dự án, sống cùng dự 
án, dù ở bất cứ vai trò nào, phải tự hào vì đã 
được đóng góp một phần trong đó với tất cả tình 

yêu, sự nỗ lực và quyết tâm tạo nên một khu đô 
thị, một không gian sống tốt đẹp hơn, văn minh 
hơn. Tôi thực sự đã học hỏi và trưởng thành hơn 
rất nhiều qua những trải nghiệm này, từ chuyên 
môn cho đến cách nghĩ cách làm.

 “Chặng đường nào trải bước trên hoa 
hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi 
gai”, PhoDong Village đã từng bước hình thành 
sau khi đã vượt qua bao khó khăn, va vấp. Hôm 
nay nhiều gia đình đã an cư trong những ngôi 
nhà mới, những không gian xanh rì, trong lành 
dưới sớm mai, yên tĩnh khi đêm về, rộn ràng 
trong những mùa xuân sum họp. Những ngôi 
nhà tiếp tục mọc lên theo thời gian, từng ngày 
hiện thực hóa khu đô thị từng được xứng danh 
“Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam” trên bảng vàng 
Asia Property Award. Còn với tôi, vẫn từng ngày 
học hỏi không ngừng qua những chuyến đi.

 Hai mươi năm là một hành trình đáng 
kinh ngạc và rất đỗi tự hào. Trong suốt chặng 
đường ấy, mỗi giai đoạn, mỗi dấu mốc tôi tin đều 
mang lại những cảm xúc mãnh liệt nhất mỗi khi 
nhớ về. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự được góp 
một phần nhỏ trong hành trình đầy màu sắc ấy.

 Cuộc đời là những chuyến đi nhưng cũng 
là những điểm dừng, tôi gọi đó là khoảnh khắc, 
là tập hợp của rất nhiều những khoảnh khắc, xếp 

chồng lên nhau theo những chiều không gian, 
thời gian mà mỗi khi buồn vui ta có thể giở lại, 
từng trang…

(1) Trích bài hát “Những chuyến đi dài”
Sáng tác: Nguyễn Minh Đức - Trần Lập

PhoDong Village, tháng 5/2019

BÙI QUANG VINH 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)

  

Hành trình quan trọng hơn
đích đến và hạnh phúc nằm ở

dọc đường chúng ta đi.

Những chuyến đi dài

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

BÙI QUANG VINH
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án

Công ty SCC)
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cùng bạn bè ta đam mê�
những cung đường dài�

xuôi ngược miền xa lắc lơ,
để bánh xe cuộc đời lăn…” (1)

 Một sáng trên đường đi làm, nghe bản 
nhạc “Những chuyến đi dài” của Trần Lập, lòng 
tôi chợt bồi hồi nhớ về những chuyến đi với bao 
kỷ niệm đẹp vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức.

 Đó là thời gian đầu triển khai dự án 
PhoDong Village, The Song Đà Nẵng (2010 - 
2012), tôi được đi cùng chị Phượng, tham quan, 
trải nghiệm rất nhiều công trình, dự án, từ khu 
mô hình khu đô thị cho đến khách sạn resort cao 
cấp từ Nam ra Bắc, kể cả nước ngoài. Bất cứ nơi 
nào có dự án hay, đẹp, chị Phượng đều yêu cầu 
anh em Ban Quản lý dự án đến tham quan, học 
hỏi, nghiên cứu để ứng dụng cái tốt nhất, hợp lý 
nhất cho những dự án của công ty. Qua những 
dịp như thế, tôi thấu hiểu những trăn trở, chia sẻ 
của chị Phượng, rằng PhoDong Village không 
chỉ thuần túy là kinh doanh. Chị muốn mọi 
thành viên tham gia cùng dự án, sống cùng dự 
án, dù ở bất cứ vai trò nào, phải tự hào vì đã 
được đóng góp một phần trong đó với tất cả tình 

yêu, sự nỗ lực và quyết tâm tạo nên một khu đô 
thị, một không gian sống tốt đẹp hơn, văn minh 
hơn. Tôi thực sự đã học hỏi và trưởng thành hơn 
rất nhiều qua những trải nghiệm này, từ chuyên 
môn cho đến cách nghĩ cách làm.

 “Chặng đường nào trải bước trên hoa 
hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi 
gai”, PhoDong Village đã từng bước hình thành 
sau khi đã vượt qua bao khó khăn, va vấp. Hôm 
nay nhiều gia đình đã an cư trong những ngôi 
nhà mới, những không gian xanh rì, trong lành 
dưới sớm mai, yên tĩnh khi đêm về, rộn ràng 
trong những mùa xuân sum họp. Những ngôi 
nhà tiếp tục mọc lên theo thời gian, từng ngày 
hiện thực hóa khu đô thị từng được xứng danh 
“Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam” trên bảng vàng 
Asia Property Award. Còn với tôi, vẫn từng ngày 
học hỏi không ngừng qua những chuyến đi.

 Hai mươi năm là một hành trình đáng 
kinh ngạc và rất đỗi tự hào. Trong suốt chặng 
đường ấy, mỗi giai đoạn, mỗi dấu mốc tôi tin đều 
mang lại những cảm xúc mãnh liệt nhất mỗi khi 
nhớ về. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự được góp 
một phần nhỏ trong hành trình đầy màu sắc ấy.

 Cuộc đời là những chuyến đi nhưng cũng 
là những điểm dừng, tôi gọi đó là khoảnh khắc, 
là tập hợp của rất nhiều những khoảnh khắc, xếp 

chồng lên nhau theo những chiều không gian, 
thời gian mà mỗi khi buồn vui ta có thể giở lại, 
từng trang…

(1) Trích bài hát “Những chuyến đi dài”
Sáng tác: Nguyễn Minh Đức - Trần Lập

PhoDong Village, tháng 5/2019

BÙI QUANG VINH 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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 Một sáng trên đường đi làm, nghe bản 
nhạc “Những chuyến đi dài” của Trần Lập, lòng 
tôi chợt bồi hồi nhớ về những chuyến đi với bao 
kỷ niệm đẹp vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức.

 Đó là thời gian đầu triển khai dự án 
PhoDong Village, The Song Đà Nẵng (2010 - 
2012), tôi được đi cùng chị Phượng, tham quan, 
trải nghiệm rất nhiều công trình, dự án, từ khu 
mô hình khu đô thị cho đến khách sạn resort cao 
cấp từ Nam ra Bắc, kể cả nước ngoài. Bất cứ nơi 
nào có dự án hay, đẹp, chị Phượng đều yêu cầu 
anh em Ban Quản lý dự án đến tham quan, học 
hỏi, nghiên cứu để ứng dụng cái tốt nhất, hợp lý 
nhất cho những dự án của công ty. Qua những 
dịp như thế, tôi thấu hiểu những trăn trở, chia sẻ 
của chị Phượng, rằng PhoDong Village không 
chỉ thuần túy là kinh doanh. Chị muốn mọi 
thành viên tham gia cùng dự án, sống cùng dự 
án, dù ở bất cứ vai trò nào, phải tự hào vì đã 
được đóng góp một phần trong đó với tất cả tình 

yêu, sự nỗ lực và quyết tâm tạo nên một khu đô 
thị, một không gian sống tốt đẹp hơn, văn minh 
hơn. Tôi thực sự đã học hỏi và trưởng thành hơn 
rất nhiều qua những trải nghiệm này, từ chuyên 
môn cho đến cách nghĩ cách làm.

 “Chặng đường nào trải bước trên hoa 
hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi 
gai”, PhoDong Village đã từng bước hình thành 
sau khi đã vượt qua bao khó khăn, va vấp. Hôm 
nay nhiều gia đình đã an cư trong những ngôi 
nhà mới, những không gian xanh rì, trong lành 
dưới sớm mai, yên tĩnh khi đêm về, rộn ràng 
trong những mùa xuân sum họp. Những ngôi 
nhà tiếp tục mọc lên theo thời gian, từng ngày 
hiện thực hóa khu đô thị từng được xứng danh 
“Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam” trên bảng vàng 
Asia Property Award. Còn với tôi, vẫn từng ngày 
học hỏi không ngừng qua những chuyến đi.

 Hai mươi năm là một hành trình đáng 
kinh ngạc và rất đỗi tự hào. Trong suốt chặng 
đường ấy, mỗi giai đoạn, mỗi dấu mốc tôi tin đều 
mang lại những cảm xúc mãnh liệt nhất mỗi khi 
nhớ về. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự được góp 
một phần nhỏ trong hành trình đầy màu sắc ấy.

 Cuộc đời là những chuyến đi nhưng cũng 
là những điểm dừng, tôi gọi đó là khoảnh khắc, 
là tập hợp của rất nhiều những khoảnh khắc, xếp 

chồng lên nhau theo những chiều không gian, 
thời gian mà mỗi khi buồn vui ta có thể giở lại, 
từng trang…

(1) Trích bài hát “Những chuyến đi dài”
Sáng tác: Nguyễn Minh Đức - Trần Lập

PhoDong Village, tháng 5/2019

BÙI QUANG VINH 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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cùng bạn bè ta đam mê�
những cung đường dài�

xuôi ngược miền xa lắc lơ,
để bánh xe cuộc đời lăn…” (1)

 Một sáng trên đường đi làm, nghe bản 
nhạc “Những chuyến đi dài” của Trần Lập, lòng 
tôi chợt bồi hồi nhớ về những chuyến đi với bao 
kỷ niệm đẹp vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức.

 Đó là thời gian đầu triển khai dự án 
PhoDong Village, The Song Đà Nẵng (2010 - 
2012), tôi được đi cùng chị Phượng, tham quan, 
trải nghiệm rất nhiều công trình, dự án, từ khu 
mô hình khu đô thị cho đến khách sạn resort cao 
cấp từ Nam ra Bắc, kể cả nước ngoài. Bất cứ nơi 
nào có dự án hay, đẹp, chị Phượng đều yêu cầu 
anh em Ban Quản lý dự án đến tham quan, học 
hỏi, nghiên cứu để ứng dụng cái tốt nhất, hợp lý 
nhất cho những dự án của công ty. Qua những 
dịp như thế, tôi thấu hiểu những trăn trở, chia sẻ 
của chị Phượng, rằng PhoDong Village không 
chỉ thuần túy là kinh doanh. Chị muốn mọi 
thành viên tham gia cùng dự án, sống cùng dự 
án, dù ở bất cứ vai trò nào, phải tự hào vì đã 
được đóng góp một phần trong đó với tất cả tình 

yêu, sự nỗ lực và quyết tâm tạo nên một khu đô 
thị, một không gian sống tốt đẹp hơn, văn minh 
hơn. Tôi thực sự đã học hỏi và trưởng thành hơn 
rất nhiều qua những trải nghiệm này, từ chuyên 
môn cho đến cách nghĩ cách làm.

 “Chặng đường nào trải bước trên hoa 
hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi 
gai”, PhoDong Village đã từng bước hình thành 
sau khi đã vượt qua bao khó khăn, va vấp. Hôm 
nay nhiều gia đình đã an cư trong những ngôi 
nhà mới, những không gian xanh rì, trong lành 
dưới sớm mai, yên tĩnh khi đêm về, rộn ràng 
trong những mùa xuân sum họp. Những ngôi 
nhà tiếp tục mọc lên theo thời gian, từng ngày 
hiện thực hóa khu đô thị từng được xứng danh 
“Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam” trên bảng vàng 
Asia Property Award. Còn với tôi, vẫn từng ngày 
học hỏi không ngừng qua những chuyến đi.

 Hai mươi năm là một hành trình đáng 
kinh ngạc và rất đỗi tự hào. Trong suốt chặng 
đường ấy, mỗi giai đoạn, mỗi dấu mốc tôi tin đều 
mang lại những cảm xúc mãnh liệt nhất mỗi khi 
nhớ về. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự được góp 
một phần nhỏ trong hành trình đầy màu sắc ấy.

 Cuộc đời là những chuyến đi nhưng cũng 
là những điểm dừng, tôi gọi đó là khoảnh khắc, 
là tập hợp của rất nhiều những khoảnh khắc, xếp 

chồng lên nhau theo những chiều không gian, 
thời gian mà mỗi khi buồn vui ta có thể giở lại, 
từng trang…

(1) Trích bài hát “Những chuyến đi dài”
Sáng tác: Nguyễn Minh Đức - Trần Lập

PhoDong Village, tháng 5/2019

BÙI QUANG VINH 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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“Có những ngày như thế” là những 
kỷ niệm với nhiều cung bậc cảm xúc, 
các trạng thái tâm lý của anh chị em 
theo dòng diễn biến những ngày đầu 
gây dựng dự án PhoDong Village 
cho đến từng giây phút hoang mang, 
“nín thở” và vỡ òa trong niềm hạnh 
phúc với hình ảnh Khu đô thị 
PhoDong Village đầy tự hào ngày 
hôm nay.

 Ngày nay, đi trên PhoDong Village, 
nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang, ánh 
đèn lung linh bừng sáng, những khóm hoa khoe 
sắc giữa thiên nhiên trong lành, tôi thấy lòng 
trào dâng niềm tự hào khôn xiết. Để có được 
khung cảnh như hôm nay, anh em chúng tôi đã 
kề vai sát cánh, đã trải qua những tháng ngày 
tưởng chừng không thể nào quên…

 Khi mới đến vùng đất này, xung quanh 
chỉ toàn những ao tù nước đọng, những lùm cỏ 
cao ngút đầu người và rặng dừa nước men theo 
từng con rạch nhỏ...

 Ngày đó con đường đến đây không rộng 
như bây giờ, xe tải, xe máy, xe container chen 
chúc nhau trên con đường chật hẹp. Anh em ai 
cũng sợ hãi khi chen nhau với xe tải để đến chỗ 
làm. Các bạn nam còn đỡ một chút, các bạn nữ 
thì ai cũng run run. 

 Ấy thế mà bằng niềm say mê và quyết 
tâm, mọi người đã vượt qua nỗi sợ hãi để đến 
nơi đây làm việc mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ nụ cười 
rạng rỡ của chị Phượng, của anh em khi hoàn 
thành thủ tục đầu tiên. Đêm mừng công, tất cả 
hát vang bài "Đường đến ngày vinh quang", tất 
cả đều hòa mình vào niềm tin chiến thắng.

 …Và rồi sau đó công việc cứ cuốn theo, 
cuốn theo. Từng ngày từng ngày qua, những con 
đường, những ngôi nhà dần được thành hình. 
Những tưởng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, chỉ có 
tiến lên và tiến lên thì bỗng giông bão ập đến. 
Tất cả bỗng lặng yên bất động! Ngỡ ngàng lắm, 
bất ngờ lắm, hoang mang lắm! “Làm thế nào, 
chúng ta sẽ ra sao?” – những câu hỏi mông lung 
cứ đổ dồn về tâm trí. Khi đó anh em chúng tôi 
chỉ biết tự động viên nhau giữ vững tinh thần. 
Chúng ta phải ở đây, công trình dang dở đang 
còn đó, dự án bắt buộc phải có người ở lại. 
Nhưng rồi người vắng thưa dần, có những lúc 
nơi đây chỉ còn lại bốn anh em. Chúng tôi vẫn 
vững tin sau cơn mưa trời lại sáng.

***

 ... Và rồi bình minh đã đến xua tan những 
áng mây đen, mọi việc dần trở về quỹ đạo, dự án 
lại hồi sinh. Những cuộc họp được triển khai, 
những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo được đưa 
ra; trong một thời gian ngắn phải hoàn thành các 
thủ tục, các hạng mục... để công bố dự án. Bao 
nhiêu công việc dồn dập lại ào đến. Tất cả các 
phòng ban gồng mình vận sức, những việc 
không thể trở thành có thể. Nhà mẫu, công viên, 
hồ bơi, sàn giao dịch, đường giao thông, cây 
xanh... rầm rập triển khai. Có những đêm mưa 

trút nước, anh em vẫn dầm mình làm việc, có 
những đêm không ngủ để đôn đốc công việc kịp 
hoàn thành...

  Sau 52 ngày đêm miệt mài, với sự nỗ lực 
của toàn công ty dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
chị, các công việc đã được hoàn thành. Dự án 
được công bố đúng theo kế hoạch. Những 
gương mặt tươi vui rạng rỡ vẫn ẩn đâu đó nét âu 
lo, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu và sau đó 
còn cả quãng đường dài!

 Hôm nay, rặng dừa nước vẫn còn đâu đó, 
nhưng ao tù nước đọng, bãi đất cỏ hoang đã 
được thay thế bằng những con đường thẳng tắp 
và những ngôi nhà xinh xắn bên hàng cây xanh 
ngát. Đó là sự kết tinh của khối óc, của trí tuệ, 
của nhiệt huyết, của quyết tâm của lãnh đạo và 
sự cố gắng của toàn thể Công ty SCC. Những 
công trình ấy như những đóa hoa rực rỡ, ngày 
càng nở rộ ở nơi đây và trong tương lai trên 
những vùng đất mới!

PHAN NGỌC HUY 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)

 

Có những ngày như thế

37 - Trọn một niềm tin

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

PHAN NGỌC HUY 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)



 Ngày nay, đi trên PhoDong Village, 
nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang, ánh 
đèn lung linh bừng sáng, những khóm hoa khoe 
sắc giữa thiên nhiên trong lành, tôi thấy lòng 
trào dâng niềm tự hào khôn xiết. Để có được 
khung cảnh như hôm nay, anh em chúng tôi đã 
kề vai sát cánh, đã trải qua những tháng ngày 
tưởng chừng không thể nào quên…

 Khi mới đến vùng đất này, xung quanh 
chỉ toàn những ao tù nước đọng, những lùm cỏ 
cao ngút đầu người và rặng dừa nước men theo 
từng con rạch nhỏ...

 Ngày đó con đường đến đây không rộng 
như bây giờ, xe tải, xe máy, xe container chen 
chúc nhau trên con đường chật hẹp. Anh em ai 
cũng sợ hãi khi chen nhau với xe tải để đến chỗ 
làm. Các bạn nam còn đỡ một chút, các bạn nữ 
thì ai cũng run run. 

 Ấy thế mà bằng niềm say mê và quyết 
tâm, mọi người đã vượt qua nỗi sợ hãi để đến 
nơi đây làm việc mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ nụ cười 
rạng rỡ của chị Phượng, của anh em khi hoàn 
thành thủ tục đầu tiên. Đêm mừng công, tất cả 
hát vang bài "Đường đến ngày vinh quang", tất 
cả đều hòa mình vào niềm tin chiến thắng.

 …Và rồi sau đó công việc cứ cuốn theo, 
cuốn theo. Từng ngày từng ngày qua, những con 
đường, những ngôi nhà dần được thành hình. 
Những tưởng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, chỉ có 
tiến lên và tiến lên thì bỗng giông bão ập đến. 
Tất cả bỗng lặng yên bất động! Ngỡ ngàng lắm, 
bất ngờ lắm, hoang mang lắm! “Làm thế nào, 
chúng ta sẽ ra sao?” – những câu hỏi mông lung 
cứ đổ dồn về tâm trí. Khi đó anh em chúng tôi 
chỉ biết tự động viên nhau giữ vững tinh thần. 
Chúng ta phải ở đây, công trình dang dở đang 
còn đó, dự án bắt buộc phải có người ở lại. 
Nhưng rồi người vắng thưa dần, có những lúc 
nơi đây chỉ còn lại bốn anh em. Chúng tôi vẫn 
vững tin sau cơn mưa trời lại sáng.

***

 ... Và rồi bình minh đã đến xua tan những 
áng mây đen, mọi việc dần trở về quỹ đạo, dự án 
lại hồi sinh. Những cuộc họp được triển khai, 
những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo được đưa 
ra; trong một thời gian ngắn phải hoàn thành các 
thủ tục, các hạng mục... để công bố dự án. Bao 
nhiêu công việc dồn dập lại ào đến. Tất cả các 
phòng ban gồng mình vận sức, những việc 
không thể trở thành có thể. Nhà mẫu, công viên, 
hồ bơi, sàn giao dịch, đường giao thông, cây 
xanh... rầm rập triển khai. Có những đêm mưa 

trút nước, anh em vẫn dầm mình làm việc, có 
những đêm không ngủ để đôn đốc công việc kịp 
hoàn thành...

  Sau 52 ngày đêm miệt mài, với sự nỗ lực 
của toàn công ty dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
chị, các công việc đã được hoàn thành. Dự án 
được công bố đúng theo kế hoạch. Những 
gương mặt tươi vui rạng rỡ vẫn ẩn đâu đó nét âu 
lo, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu và sau đó 
còn cả quãng đường dài!

 Hôm nay, rặng dừa nước vẫn còn đâu đó, 
nhưng ao tù nước đọng, bãi đất cỏ hoang đã 
được thay thế bằng những con đường thẳng tắp 
và những ngôi nhà xinh xắn bên hàng cây xanh 
ngát. Đó là sự kết tinh của khối óc, của trí tuệ, 
của nhiệt huyết, của quyết tâm của lãnh đạo và 
sự cố gắng của toàn thể Công ty SCC. Những 
công trình ấy như những đóa hoa rực rỡ, ngày 
càng nở rộ ở nơi đây và trong tương lai trên 
những vùng đất mới!

PHAN NGỌC HUY 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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 Ngày nay, đi trên PhoDong Village, 
nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang, ánh 
đèn lung linh bừng sáng, những khóm hoa khoe 
sắc giữa thiên nhiên trong lành, tôi thấy lòng 
trào dâng niềm tự hào khôn xiết. Để có được 
khung cảnh như hôm nay, anh em chúng tôi đã 
kề vai sát cánh, đã trải qua những tháng ngày 
tưởng chừng không thể nào quên…

 Khi mới đến vùng đất này, xung quanh 
chỉ toàn những ao tù nước đọng, những lùm cỏ 
cao ngút đầu người và rặng dừa nước men theo 
từng con rạch nhỏ...

 Ngày đó con đường đến đây không rộng 
như bây giờ, xe tải, xe máy, xe container chen 
chúc nhau trên con đường chật hẹp. Anh em ai 
cũng sợ hãi khi chen nhau với xe tải để đến chỗ 
làm. Các bạn nam còn đỡ một chút, các bạn nữ 
thì ai cũng run run. 

 Ấy thế mà bằng niềm say mê và quyết 
tâm, mọi người đã vượt qua nỗi sợ hãi để đến 
nơi đây làm việc mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ nụ cười 
rạng rỡ của chị Phượng, của anh em khi hoàn 
thành thủ tục đầu tiên. Đêm mừng công, tất cả 
hát vang bài "Đường đến ngày vinh quang", tất 
cả đều hòa mình vào niềm tin chiến thắng.

 …Và rồi sau đó công việc cứ cuốn theo, 
cuốn theo. Từng ngày từng ngày qua, những con 
đường, những ngôi nhà dần được thành hình. 
Những tưởng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, chỉ có 
tiến lên và tiến lên thì bỗng giông bão ập đến. 
Tất cả bỗng lặng yên bất động! Ngỡ ngàng lắm, 
bất ngờ lắm, hoang mang lắm! “Làm thế nào, 
chúng ta sẽ ra sao?” – những câu hỏi mông lung 
cứ đổ dồn về tâm trí. Khi đó anh em chúng tôi 
chỉ biết tự động viên nhau giữ vững tinh thần. 
Chúng ta phải ở đây, công trình dang dở đang 
còn đó, dự án bắt buộc phải có người ở lại. 
Nhưng rồi người vắng thưa dần, có những lúc 
nơi đây chỉ còn lại bốn anh em. Chúng tôi vẫn 
vững tin sau cơn mưa trời lại sáng.

***

 ... Và rồi bình minh đã đến xua tan những 
áng mây đen, mọi việc dần trở về quỹ đạo, dự án 
lại hồi sinh. Những cuộc họp được triển khai, 
những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo được đưa 
ra; trong một thời gian ngắn phải hoàn thành các 
thủ tục, các hạng mục... để công bố dự án. Bao 
nhiêu công việc dồn dập lại ào đến. Tất cả các 
phòng ban gồng mình vận sức, những việc 
không thể trở thành có thể. Nhà mẫu, công viên, 
hồ bơi, sàn giao dịch, đường giao thông, cây 
xanh... rầm rập triển khai. Có những đêm mưa 

trút nước, anh em vẫn dầm mình làm việc, có 
những đêm không ngủ để đôn đốc công việc kịp 
hoàn thành...

  Sau 52 ngày đêm miệt mài, với sự nỗ lực 
của toàn công ty dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
chị, các công việc đã được hoàn thành. Dự án 
được công bố đúng theo kế hoạch. Những 
gương mặt tươi vui rạng rỡ vẫn ẩn đâu đó nét âu 
lo, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu và sau đó 
còn cả quãng đường dài!

 Hôm nay, rặng dừa nước vẫn còn đâu đó, 
nhưng ao tù nước đọng, bãi đất cỏ hoang đã 
được thay thế bằng những con đường thẳng tắp 
và những ngôi nhà xinh xắn bên hàng cây xanh 
ngát. Đó là sự kết tinh của khối óc, của trí tuệ, 
của nhiệt huyết, của quyết tâm của lãnh đạo và 
sự cố gắng của toàn thể Công ty SCC. Những 
công trình ấy như những đóa hoa rực rỡ, ngày 
càng nở rộ ở nơi đây và trong tương lai trên 
những vùng đất mới!

PHAN NGỌC HUY 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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 Ngày nay, đi trên PhoDong Village, 
nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang, ánh 
đèn lung linh bừng sáng, những khóm hoa khoe 
sắc giữa thiên nhiên trong lành, tôi thấy lòng 
trào dâng niềm tự hào khôn xiết. Để có được 
khung cảnh như hôm nay, anh em chúng tôi đã 
kề vai sát cánh, đã trải qua những tháng ngày 
tưởng chừng không thể nào quên…

 Khi mới đến vùng đất này, xung quanh 
chỉ toàn những ao tù nước đọng, những lùm cỏ 
cao ngút đầu người và rặng dừa nước men theo 
từng con rạch nhỏ...

 Ngày đó con đường đến đây không rộng 
như bây giờ, xe tải, xe máy, xe container chen 
chúc nhau trên con đường chật hẹp. Anh em ai 
cũng sợ hãi khi chen nhau với xe tải để đến chỗ 
làm. Các bạn nam còn đỡ một chút, các bạn nữ 
thì ai cũng run run. 

 Ấy thế mà bằng niềm say mê và quyết 
tâm, mọi người đã vượt qua nỗi sợ hãi để đến 
nơi đây làm việc mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ nụ cười 
rạng rỡ của chị Phượng, của anh em khi hoàn 
thành thủ tục đầu tiên. Đêm mừng công, tất cả 
hát vang bài "Đường đến ngày vinh quang", tất 
cả đều hòa mình vào niềm tin chiến thắng.

 …Và rồi sau đó công việc cứ cuốn theo, 
cuốn theo. Từng ngày từng ngày qua, những con 
đường, những ngôi nhà dần được thành hình. 
Những tưởng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, chỉ có 
tiến lên và tiến lên thì bỗng giông bão ập đến. 
Tất cả bỗng lặng yên bất động! Ngỡ ngàng lắm, 
bất ngờ lắm, hoang mang lắm! “Làm thế nào, 
chúng ta sẽ ra sao?” – những câu hỏi mông lung 
cứ đổ dồn về tâm trí. Khi đó anh em chúng tôi 
chỉ biết tự động viên nhau giữ vững tinh thần. 
Chúng ta phải ở đây, công trình dang dở đang 
còn đó, dự án bắt buộc phải có người ở lại. 
Nhưng rồi người vắng thưa dần, có những lúc 
nơi đây chỉ còn lại bốn anh em. Chúng tôi vẫn 
vững tin sau cơn mưa trời lại sáng.

***

 ... Và rồi bình minh đã đến xua tan những 
áng mây đen, mọi việc dần trở về quỹ đạo, dự án 
lại hồi sinh. Những cuộc họp được triển khai, 
những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo được đưa 
ra; trong một thời gian ngắn phải hoàn thành các 
thủ tục, các hạng mục... để công bố dự án. Bao 
nhiêu công việc dồn dập lại ào đến. Tất cả các 
phòng ban gồng mình vận sức, những việc 
không thể trở thành có thể. Nhà mẫu, công viên, 
hồ bơi, sàn giao dịch, đường giao thông, cây 
xanh... rầm rập triển khai. Có những đêm mưa 

trút nước, anh em vẫn dầm mình làm việc, có 
những đêm không ngủ để đôn đốc công việc kịp 
hoàn thành...

  Sau 52 ngày đêm miệt mài, với sự nỗ lực 
của toàn công ty dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
chị, các công việc đã được hoàn thành. Dự án 
được công bố đúng theo kế hoạch. Những 
gương mặt tươi vui rạng rỡ vẫn ẩn đâu đó nét âu 
lo, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu và sau đó 
còn cả quãng đường dài!

 Hôm nay, rặng dừa nước vẫn còn đâu đó, 
nhưng ao tù nước đọng, bãi đất cỏ hoang đã 
được thay thế bằng những con đường thẳng tắp 
và những ngôi nhà xinh xắn bên hàng cây xanh 
ngát. Đó là sự kết tinh của khối óc, của trí tuệ, 
của nhiệt huyết, của quyết tâm của lãnh đạo và 
sự cố gắng của toàn thể Công ty SCC. Những 
công trình ấy như những đóa hoa rực rỡ, ngày 
càng nở rộ ở nơi đây và trong tương lai trên 
những vùng đất mới!

PHAN NGỌC HUY 
(Phó GĐ Ban Quản lý dự án - Công ty SCC)
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“Ngày nay, đi trên PhoDong Village, nhìn ngắm 
những ngôi nhà khang trang, ánh đèn lung linh bừng 
sáng, những khóm hoa khoe sắc giữa thiên nhiên 
trong lành, tôi thấy lòng trào dâng niềm tự hào khôn 
xiết. Để có được khung cảnh như hôm nay, anh em 
chúng tôi đã kề vai sát cánh, đã trải qua những tháng 
ngày tưởng chừng không thể nào quên…”

PHAN NGỌC HUY
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - Công ty SCC



 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)

Bao yêu thương ùa về khi chị Huỳnh 
Thị Ngọc Lan viết lên những dòng 
ký ức huy hoàng, gian nan, đau 
buồn nhưng đầy tự hào của mình đi 
cùng năm tháng với Công ty SQC 
thân yêu. Mãi mãi một tình yêu dạt 
dào với SQC cho dù điều ấy giờ đây 
chỉ còn trong tâm trí. 

Từng kỷ niệm với các lãnh đạo, đồng 
nghiệp của mình chị đều ghi nhớ rất 
rõ và luôn ở trong lòng chị cho tới 
tận bây giờ.

Tình người vàvăn hóa nhân văn
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Trích Cuộc thi SCC Inspiration
HUỲNH THỊ NGỌC LAN 

(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)



 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)
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 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)

45 - Trọn một niềm tin



 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
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 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)

47 - Trọn một niềm tin



 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)
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 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
(Kế toán trưởng - Khách sạn Fleur De Lys)

49 - Trọn một niềm tin



 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…
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 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…

HUỲNH THỊ NGỌC LAN 
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 Hơn 11 năm tôi gia nhập gia đình thân 
yêu này cũng là hơn 11 năm tôi chứng kiến biết 
bao mất mát, giẫm đạp lên chông gai, mồ hôi 
cùng cả máu để vượt qua những khó khăn thử 
thách của đầu tàu SCC, của các công ty thành 
viên và của SQC. Ngày nhà máy xỉ SQC luyện ra 
mẻ xỉ titan đầu tiên trong sự hồi hộp chờ đợi. Tôi 
nhớ như in trong đầu hình ảnh dòng xỉ nóng 
vàng rực chảy ra từ miệng lò cùng những giọt 
nước mắt vui mừng trên khuôn mặt của từng 
thành viên SQC, niềm vui mừng và niềm tự hào 
khó tả. Bao tâm huyết và sự cống hiến hy sinh 
của từng con người thành viên SQC cũng như sự 
hỗ trợ động viên của chị Phượng và các công ty 
thành viên đã một phần được đền đáp.

 Nhưng chưa được một năm thì nhà máy 
phải đóng cửa vì chính sách thuế, một quyết 
định thật khó khăn với chị Phượng và chị Thanh 
lúc bấy giờ. Sau sáu tháng, chính sách thuế thay 
đổi, nhà máy hoạt động trở lại. Một lần nữa khi 
bấm nút khởi động lại, những dòng lệ lại rơi, tôi 
lại mừng đến nghẹn ngào. Những ngày tháng 
vật lộn tìm nguồn nguyên liệu cho nhà máy vì 
không được cấp mỏ. Những tưởng thời gian 
khốn khó đã qua, nhà máy đã sống lại với niềm 
tin mãnh liệt hơn. Không ngờ, chỉ sau ba năm, 
nhà máy lại tiếp tục rơi vào khó khăn và kéo dài 

đến hôm nay. Đã qua rồi cái thời mà SQC luôn là 
biểu tượng cho ngành titan Việt Nam; luôn là 
điểm đến tự hào khi nói về ngành công nghiệp 
của tỉnh; luôn tạo sự tự tin, niềm kiêu hãnh cho 
các chị khi giới thiệu SQC với các đối tác lớn trên 
thế giới và thường xuyên được nhắc đến trên các 
diễn đàn. Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn trêu 
đùa chị Phượng, chị Thanh như con gái thời 18 
tuổi, luôn được các anh săn đón.

 Cho đến nay, có thể nói SQC khó có thể 
sống lại. Một cái chết oan nghiệt không ai có thể 
ngờ. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta 
quên đi một trang sử oanh liệt của SQC đã được 
tạo nên trong tập sử chung 20 năm SCC. Nơi đã 
khơi và truyền lửa cho tôi và cho rất nhiều 
người. Ngọn lửa đam mê nhiệt huyết để cống 
hiến không mệt mỏi. Khi nhắc đến truyền lửa tôi 
tin rằng ai cũng nghĩ đến ngọn lửa nhiệt huyết 
đam mê. Còn với tôi, nó còn là ngọn lửa mang 
đến hơi ấm tình người, tình đồng nghiệp và tình 
chị em, anh em. Với tôi, SQC, SCC đã như ngôi 
nhà thứ 2 của mình. Nó là một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi tin khó có một 
tập thể nào có thể sống tình cảm như SQC và các 
thành viên của SCC. Đó là một nét trong rất 
nhiều nét văn hóa công ty. Hiếm có công ty nào 
mà sếp quan tâm và yêu thương nhân viên như 
ở môi trường này cả. Chính ngọn lửa ấm áp đó 

đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua được bao 
nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể. Để 
giờ đây chúng tôi tự hào và kiêu hãnh trong sự 
kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty SCC. Tôi 
yêu và kính trọng tất cả các chị, các đồng nghiệp, 
người sếp mà tôi đã từng được làm việc tại đây.

 Ngày tôi vào SQC, chị Thanh - sếp của tôi 
bỏ cả gia đình ở Sài Gòn ra ở liên tục tại Quy 
Nhơn để lo cho dự án nhà máy xỉ, chị làm việc 
đến 11, 12 giờ đêm. Thử hỏi sức trẻ như tôi mới 
ngấp nghé 30 tuổi, sao không chạy theo cho 
được. Tôi cũng làm ngày làm đêm để chạy kịp 
tiến độ công việc. Có thể nói gần như 5 năm ròng 
tại SQC tôi đều làm việc khuya để hoàn thành 
công việc được giao. Rồi tôi bê nguyên cái văn 
phòng từ Nhơn Hội ra nhà máy cách thành phố 
Quy Nhơn 80 km làm việc để theo sát dự án hơn. 
Ngày ấy, có lẽ chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi 
quyết định như vậy. Những chuỗi ngày đong 
đầy bao kỷ niệm ở cái xứ Mỹ Thành này, tôi vẫn 
hay nói đùa với những bạn nhân viên SQC sau 
này: ai không trải qua thời gian ở Mỹ Thành thì 
chưa thể thấm được SQC như thế nào. Bây giờ 
chúng tôi vẫn còn nhắc đến kỷ niệm những ngày 
sống và làm việc ở nhà máy. Mỗi buổi chiều tối 
cả bọn bước ra sân văn phòng cùng nhìn nhau và 
cùng hỏi một câu: “Chiều nay ăn gì đây?”. Vì 
ngày ấy nhà máy ở một nơi quá hẻo lánh, không 

được ăn cơm nhà, mà tìm cái món gì ăn thì phải 
đi cả mười mấy cây số, không có cái gì để thư 
giãn giải trí, thậm chí đi giao dịch ngân hàng 
cũng mất gần 20 km. Sếp sắm cho một dàn kara-
oke, nhu cầu thì nhiều mà chỉ có một phòng nên 
đội nào muốn hát phải đăng ký trước. Nghĩ lại 
thấy vui vô cùng!

 Chúng tôi đã ở đây như một gia đình thực 
sự và làm việc cho đến khi dự án hoàn thành, 
nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Và có lẽ cũng 
chính nhờ hơn một năm bọn chúng tôi xa nhà, 
cùng ở nhà máy nên càng nhiều kỷ niệm gắn bó, 
nhiều ân tình hơn, và càng thấu hiểu, nể trọng 
người sếp, người chị của chúng tôi hơn. Tôi học 
được ở chị niềm hăng say và trách nhiệm cao 
trong công viêc, học ở chị tính thương người, hết 
lòng yêu thương nhân viên và tận tụy chăm sóc 
gia đình. Mỗi chuyến đi công tác Sài Gòn, chị 
chăm tôi như chăm con vậy, ăn uống, mua sắm... 
nhất nhất phải theo ý chị. Được làm việc với chị 
tôi hiểu được giá trị bản thân nằm ở chỗ nào. 
Không có gì có thể diễn tả được hết tình cảm và 
sự nể phục tôi dành cho người sếp đầu tiên của 
tôi tại SQC. Giờ này chị không còn đứng trong 
đội ngũ SQC và tập thể SCC nói chung nhưng tôi 
tin bất cứ ai đã được làm việc với chị, đặc biệt là 
những con người của SQC đều luôn tin yêu và 
kính trọng chị. Và với tôi, có lẽ đến cuối đời, hình 

ảnh về chị sẽ luôn là điểm sáng để tôi noi theo.

 Thêm một người phụ nữ nữa mà tôi thầm 
ngưỡng mộ, đó là chị Phượng, “người chị cả” 
của SCC. Ngày mới vào làm, tôi ít được tiếp xúc 
với chị Phượng, nhưng càng về sau, được tiếp 
xúc làm việc nhiều với chị, tôi càng hiểu được tại 
sao sếp trực tiếp của tôi và nhiều người chị khác 
lại hết lòng với chị Phượng. Bởi vì chị Phượng, 
người đầu tàu đầu tiên của SCC cũng là một 
người chị quá đỗi chân tình. Ngày tôi gặp chị lần 
đầu tiên tại Quy Nhơn là lần đi ăn tối với công 
ty SQC với tư cách bà xã của kế toán trưởng. Tôi 
rụt rè ít tiếp xúc. Cứ nghĩ chị chẳng nhớ mình. 
Vậy mà khi tôi vào làm được sáu tháng, chị ra 
thăm. Chị la toáng lên: “Trời, chị không nhận ra 
em. Mới sáu tháng trước Việt nó dẫn em đi ăn, 
em trẻ trung xinh đẹp quá mà sao hôm nay 
xuống dữ vậy?”. Chị Thanh bảo: “Nó làm ngày 
làm đêm đó chị.” Chị “nện” ngay cho tôi một 
câu: “Làm gì thì làm, em phải sắp xếp giữ gìn 
sức khỏe và nhan sắc. Chẳng ai thương mình 
bằng mình đâu!”. Lúc đó tôi tròn xoe mắt ngạc 
nhiên vì cảm động. 

 Thỉnh thoảng chị hay động viên tôi từ 
chuyện gia đình, con cái, khuyên dạy tôi cách 
sống và bảo vệ cho bản thân. Mỗi khi tôi gặp 
chuyện buồn, chị đều động viên, an ủi và chỉ bảo 

tận tình. Tôi báo chị rằng tôi có em bé, chị mừng 
hơn được vàng. Như thể tôi là em gái của chị 
vậy. Chị hiểu tính cách của từng nhân viên để 
động viên từng người vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống. Có lẽ những thăng trầm mà người sếp 
nữ này của tôi đã trải qua càng làm chị thấu hiểu 
và yêu thương các nữ nhân viên hơn ai hết. Thân 
nữ trải qua bao biến cố, một mình chống chọi với 
bao nhiêu thế lực uy hiếp xung quanh. Trong 
ranh giới giữa sống chết, giữ an toàn cho chính 
bản thân và gia đình còn khó, chị vẫn phải gồng 
mình để giữ cho được từng đứa con tinh thần 
của mình, để giữ cho được những nhân viên đã 
gắn bó với công ty. 

 Ngày chị trở về Việt Nam sau bao sóng 
gió, trong chương trình tổng kết, chị vừa nghẹn 
ngào vừa chia sẻ mọi cảm xúc với tất cả nhân 
viên. Có lẽ ai cũng xúc động đến nghẹn lòng. 
Chắc sẽ hiếm có người chủ, người sếp nào như 
vậy. Vậy mà khi bắt buộc phải cắt bớt một công 
ty, chị nhắn tin cho tôi, nhắc tôi làm việc với ban 
điều hành mới để họ nhận các anh bảo vệ vào 
làm, chị lo không biết các anh ấy có việc làm hay 
không, có được sếp mới giữ lại làm hay không... 
Điều đó làm cho mọi người thực sự quý và nể 
phục chị.

 Trong tôi, không quên được cảm xúc dằn 

xé khi sau hơn hai năm nhà máy SQC ngưng 
hoạt động. Tôi chua xót chứng kiến và cầu mong 
có một phép màu làm thay đổi sự thật. Những 
lúc phải điều chuyển trang thiết bị đi các đơn vị 
khác, hai chị có lúc đã cãi nhau, bao nhiêu lần 
nước mắt rơi và rồi lại ngồi với nhau để cùng san 
sẻ những chất chứa trong lòng. Tôi hiểu cảm giác 
của hai người chị, đau nhói khi nhìn một đứa 
con của mình bệnh mà mình chưa tìm ra cách 
cứu chữa, khi lấy bất cứ cái gì của SQC đi cũng 
giống như đang giải phẫu, mổ xẻ đứa con tinh 
thần của mình vậy. Hai người sếp, hai người chị 
của tôi như vậy đấy.

 Người sếp nữ tiếp theo tôi muốn nhắc 
đến là chị Thủy. Tôi không có cơ hội được làm 
việc và được chị đào tạo nhiều. Nhưng tôi vẫn 
luôn theo dõi các bước đi và thông tin về chị. Tôi 
đặc biệt nể phục chị về tinh thần thép và ý chị 
quyết tâm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu 
thương đồng nghiệp. Giữa lúc SCC và các công 
ty thành viên khó khăn nhất, chị đã cùng chị 
Phượng, thay mặt chị Phượng giải quyết hết các 
vấn đề tưởng chừng như nan giải nhất. Có lẽ vì 
chị cũng quá thương yêu và kính trọng chị 
Phượng. Chị ít nói về tình cảm, ít gặp và cũng 
như ít trao đổi gì nhiều với tôi, nhưng chỉ qua vài 
lần nói chuyện tôi đã thấy chị có quan tâm đến 
mình, động viên để tôi vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống, hướng dẫn tôi tìm cách tự mình vươn 

lên. Chị đã truyền lửa và niềm tin cho tôi cùng 
rất nhiều người.

 Và thực sự thiếu sót khi không nhắc đến 
các sếp nam tôi đã từng có cơ hội làm việc, anh 
Việt Anh, anh Vinh, anh Lĩnh. Tất cả đều là 
những người rất tâm lý và quan tâm đến nhân 
viên. Ngày anh Vinh ra nhà máy SQC làm việc, 
anh đóng góp lớn trong sự thành công của SQC 
ngày ấy. Tất cả các anh chị em đều yêu quý và nể 
phục anh. Và cho đến bây giờ anh vẫn tiếp nhận 
và hỗ trợ công việc cho các anh em từ SQC vào.

 Mỗi người có một lý do, một động lực để 
cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Với 
tôi, ngoài trách nhiệm trong công việc, trách 
nhiệm với chính bản thân mình thì tôi còn có 
trách nhiệm phải gìn giữ tình cảm, lòng tin mà 
các sếp đã dành cho tôi.

 Nói sao cho hết những ký ức và kỷ niệm 
mà tôi đã trải qua. Nhưng duy nhất một điều mà 
tôi muốn khẳng định rằng SCC và các thành 
viên SCC tồn tại, vững niềm tin được cho đến 
hôm nay chính là tình người và văn hóa nhân 
văn trong bản thân từng người lãnh đạo đã 
truyền đến từng nhân viên. Nó giúp gắn kết tất 
cả mọi người lại với nhau, đoàn kết để cùng tiến 
lên. Chưa biết con đường phía trước sẽ còn 
chông gai như thế nào nhưng tôi tin với văn hóa 

nhân văn và cách sống đầy tình yêu thương đó 
sẽ giúp tập thể chúng tôi phát triển bền vững 
hơn. Tôi tin ngọn lửa niềm tin và hơi ấm tình 
người sẽ truyền đến cho mọi người nguồn năng 
lượng tích cực nhất để làm việc, cống hiến, để 
tạo dựng một cuộc sống gia đình bền vững và 
một xã hội tốt đẹp hơn. 

 Với tôi, SQC, SCC luôn là niềm tự hào, là 
động lực phấn đấu, là cái nôi đã chắp cánh và vun 
đắp cho tôi nhiều cảm xúc lẫn niềm say mê trong 
cuộc đời làm việc của mình. Nơi cái tình luôn đầy 
ắp với bao kỷ niệm, ký ức khó quên trong đời. Ở 
đó, trong giấc mơ mỗi ngày tôi vẫn luôn mơ về 
chuỗi ngày “chồi non mọc lên từ cát”…
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Trong bài viết, Kim Yến tâm sự về 
công việc tại Công ty SMC. Ở SMC, 
chị học hỏi được những bài học quý 
giá trong việc xây dựng văn hóa 
nhân văn, môi trường làm việc thân 
thiện, chính sách đãi ngộ, chế độ 
chăm sóc cán bộ nhân viên… Và thật 
vui khi SMC trở thành niềm tự hào 
thanh xuân của rất nhiều anh chị em.

 Tôi luôn tin, cuộc sống này là một chuỗi 
sắp đặt những sự kiện, không gì là không có lý 
do, như người ta thường lý giải, đó là nhân 
duyên. Tôi đến và gắn bó với Công ty SMC cũng 
từ một nhân duyên như thế.

 Tôi không may mắn được gắn bó với 
SMC ngay từ những ngày đầu thành lập khi mà 
chỉ với một số lượng rất ít các xe bồn cùng trạm 
thô sơ chỉ đủ để cung cấp nội bộ cho khu công 
nghiệp Tân Tạo ngày ấy. Ngày tôi gia nhập, 
SMC đã là một trong số những công ty chuyên 
cung cấp bê tông hàng đầu thị trường TP.HCM 
cũng như các thị trường lân cận. Như tiêu chí 
Ban lãnh đạo đưa ra, chất lượng là danh dự, là sự 
sống còn cho sự tồn tại và phát triển chung của 
cả tập thể. Đó là tôn chỉ cũng như giá trị cốt lõi 
mà công ty luôn hướng đến cho mọi hoạt động 
của mình. Và tôi tin chắc rằng, mỗi thành viên 
gia đình SMC đều tự hào mỗi khi thấy xe bồn 
của bê tông SMC phủ sóng mọi con đường, góc 
phố ở các đô thị lớn nhất Việt Nam để xây lên 
những công trình mang giá trị trường tồn cùng 
thời gian.

 Ngược dòng quá khứ, 17 năm xây dựng 
hình thành và phát triển SMC cũng là thời gian 
lưu dấu thanh xuân của biết bao người, như chị 
đồng nghiệp của tôi, ngày chị gia nhập SMC khi 

con trai chị còn bế trên tay, vậy mà giờ đây, cậu 
ấy đã tốt nghiệp cấp 3. Bao năm chị vẫn âm thầm 
cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của công ty, 
và biết đâu chặng đường đó vẫn còn dài mãi. 

 Theo Mattie Stepanek “Đoàn kết là sức 
mạnh” thì SMC đã là một minh chứng hữu hình 
nhất để lý giải cho ý nghĩa của câu nói kia. Thật 
vậy, giá trị cốt lõi của cả tập thể đó là sự đoàn 
kết. Đoàn kết trong công việc, trong sinh hoạt, 
cũng như trong các hoạt động tập thể. Với một 
văn phòng chính cùng ba nhà máy, bên cạnh là 
hàng trăm xe bồn bê tông lẫn các thiết bị chuyên 
dụng tân tiến nhất trên thị trường, sự phối hợp 
nhịp nhàng từ khối văn phòng đến nhà máy, 
cũng như giữa các phòng ban, dường như 
khoảng cách giữa các chức vụ chỉ là con số 
không tròn trĩnh. 

 Ở SMC, tôi học được nhiều điều từ sự bao 
dung của Ban lãnh đạo, sự chân thành ở mỗi 
người. Có bao nhiêu người lao động không biết 
rằng số tiền thực lãnh của họ đã cao hơn dù chỉ 
là chút ít so với con số thực tế từ sức lao động của 
họ. Tăng cho anh em thêm chút ít để có chi phí 
cho cái Tết hay thậm chí, trong lúc điều kiện 
kinh tế khó khăn nhất theo nhịp đập thị trường, 
Ban lãnh đạo cũng cố gắng hết sức để không 
phải cắt hợp đồng lao động của một ai, những 

người đã từng gắn bó không ngắn thì dài, vì họ 
làm nên dấu ấn của con đường phát triển SMC.

 Bên cạnh sự bao dung đó là sự chuyên 
nghiệp từ trong cách làm việc lẫn tác phong lao 
động, dù là một doanh nghiệp sản xuất, nhưng 
sự chuyên nghiệp còn hiện hữu ở cách thương 
hiệu được định hình bài bản từ tờ giấy in hợp 
đồng cho đến chiếc xe bồn bê tông.

 Theo xu hướng của sự phát triển vì cộng 
đồng và xã hội trong những năm gần đây, các 
doanh nghiệp thường lấy “Nhân văn” làm giá trị 
cốt lõi trong hoạt động, về điều này tôi tin rằng 
từ những năm 2002, khi SMC được thành lập, đã 
lấy đây làm tiêu chí cho sự phát triển của mình. 
Với những gì đã làm được trong quá khứ lẫn 
hiện tại, tôi cũng như toàn thể cán bộ, công nhân 
viên SMC đều tin rằng SMC sẽ còn rạng danh 
hơn nữa với danh hiệu “Bê tông hàng đầu”.

LÊ THỊ KIM YẾN 
(Phòng Hành chính Nhân sự - Bê tông SMC)

SMC – Niềm tự hàocủa thanh xuân!
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Trích Cuộc thi SCC Inspiration

LÊ THỊ KIM YẾN 
(Phòng Hành chính Nhân sự

Bê tông SMC)



 Tôi luôn tin, cuộc sống này là một chuỗi 
sắp đặt những sự kiện, không gì là không có lý 
do, như người ta thường lý giải, đó là nhân 
duyên. Tôi đến và gắn bó với Công ty SMC cũng 
từ một nhân duyên như thế.

 Tôi không may mắn được gắn bó với 
SMC ngay từ những ngày đầu thành lập khi mà 
chỉ với một số lượng rất ít các xe bồn cùng trạm 
thô sơ chỉ đủ để cung cấp nội bộ cho khu công 
nghiệp Tân Tạo ngày ấy. Ngày tôi gia nhập, 
SMC đã là một trong số những công ty chuyên 
cung cấp bê tông hàng đầu thị trường TP.HCM 
cũng như các thị trường lân cận. Như tiêu chí 
Ban lãnh đạo đưa ra, chất lượng là danh dự, là sự 
sống còn cho sự tồn tại và phát triển chung của 
cả tập thể. Đó là tôn chỉ cũng như giá trị cốt lõi 
mà công ty luôn hướng đến cho mọi hoạt động 
của mình. Và tôi tin chắc rằng, mỗi thành viên 
gia đình SMC đều tự hào mỗi khi thấy xe bồn 
của bê tông SMC phủ sóng mọi con đường, góc 
phố ở các đô thị lớn nhất Việt Nam để xây lên 
những công trình mang giá trị trường tồn cùng 
thời gian.

 Ngược dòng quá khứ, 17 năm xây dựng 
hình thành và phát triển SMC cũng là thời gian 
lưu dấu thanh xuân của biết bao người, như chị 
đồng nghiệp của tôi, ngày chị gia nhập SMC khi 

con trai chị còn bế trên tay, vậy mà giờ đây, cậu 
ấy đã tốt nghiệp cấp 3. Bao năm chị vẫn âm thầm 
cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của công ty, 
và biết đâu chặng đường đó vẫn còn dài mãi. 

 Theo Mattie Stepanek “Đoàn kết là sức 
mạnh” thì SMC đã là một minh chứng hữu hình 
nhất để lý giải cho ý nghĩa của câu nói kia. Thật 
vậy, giá trị cốt lõi của cả tập thể đó là sự đoàn 
kết. Đoàn kết trong công việc, trong sinh hoạt, 
cũng như trong các hoạt động tập thể. Với một 
văn phòng chính cùng ba nhà máy, bên cạnh là 
hàng trăm xe bồn bê tông lẫn các thiết bị chuyên 
dụng tân tiến nhất trên thị trường, sự phối hợp 
nhịp nhàng từ khối văn phòng đến nhà máy, 
cũng như giữa các phòng ban, dường như 
khoảng cách giữa các chức vụ chỉ là con số 
không tròn trĩnh. 

 Ở SMC, tôi học được nhiều điều từ sự bao 
dung của Ban lãnh đạo, sự chân thành ở mỗi 
người. Có bao nhiêu người lao động không biết 
rằng số tiền thực lãnh của họ đã cao hơn dù chỉ 
là chút ít so với con số thực tế từ sức lao động của 
họ. Tăng cho anh em thêm chút ít để có chi phí 
cho cái Tết hay thậm chí, trong lúc điều kiện 
kinh tế khó khăn nhất theo nhịp đập thị trường, 
Ban lãnh đạo cũng cố gắng hết sức để không 
phải cắt hợp đồng lao động của một ai, những 

người đã từng gắn bó không ngắn thì dài, vì họ 
làm nên dấu ấn của con đường phát triển SMC.

 Bên cạnh sự bao dung đó là sự chuyên 
nghiệp từ trong cách làm việc lẫn tác phong lao 
động, dù là một doanh nghiệp sản xuất, nhưng 
sự chuyên nghiệp còn hiện hữu ở cách thương 
hiệu được định hình bài bản từ tờ giấy in hợp 
đồng cho đến chiếc xe bồn bê tông.

 Theo xu hướng của sự phát triển vì cộng 
đồng và xã hội trong những năm gần đây, các 
doanh nghiệp thường lấy “Nhân văn” làm giá trị 
cốt lõi trong hoạt động, về điều này tôi tin rằng 
từ những năm 2002, khi SMC được thành lập, đã 
lấy đây làm tiêu chí cho sự phát triển của mình. 
Với những gì đã làm được trong quá khứ lẫn 
hiện tại, tôi cũng như toàn thể cán bộ, công nhân 
viên SMC đều tin rằng SMC sẽ còn rạng danh 
hơn nữa với danh hiệu “Bê tông hàng đầu”.

LÊ THỊ KIM YẾN 
(Phòng Hành chính Nhân sự - Bê tông SMC)
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 Tôi luôn tin, cuộc sống này là một chuỗi 
sắp đặt những sự kiện, không gì là không có lý 
do, như người ta thường lý giải, đó là nhân 
duyên. Tôi đến và gắn bó với Công ty SMC cũng 
từ một nhân duyên như thế.

 Tôi không may mắn được gắn bó với 
SMC ngay từ những ngày đầu thành lập khi mà 
chỉ với một số lượng rất ít các xe bồn cùng trạm 
thô sơ chỉ đủ để cung cấp nội bộ cho khu công 
nghiệp Tân Tạo ngày ấy. Ngày tôi gia nhập, 
SMC đã là một trong số những công ty chuyên 
cung cấp bê tông hàng đầu thị trường TP.HCM 
cũng như các thị trường lân cận. Như tiêu chí 
Ban lãnh đạo đưa ra, chất lượng là danh dự, là sự 
sống còn cho sự tồn tại và phát triển chung của 
cả tập thể. Đó là tôn chỉ cũng như giá trị cốt lõi 
mà công ty luôn hướng đến cho mọi hoạt động 
của mình. Và tôi tin chắc rằng, mỗi thành viên 
gia đình SMC đều tự hào mỗi khi thấy xe bồn 
của bê tông SMC phủ sóng mọi con đường, góc 
phố ở các đô thị lớn nhất Việt Nam để xây lên 
những công trình mang giá trị trường tồn cùng 
thời gian.

 Ngược dòng quá khứ, 17 năm xây dựng 
hình thành và phát triển SMC cũng là thời gian 
lưu dấu thanh xuân của biết bao người, như chị 
đồng nghiệp của tôi, ngày chị gia nhập SMC khi 

con trai chị còn bế trên tay, vậy mà giờ đây, cậu 
ấy đã tốt nghiệp cấp 3. Bao năm chị vẫn âm thầm 
cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của công ty, 
và biết đâu chặng đường đó vẫn còn dài mãi. 

 Theo Mattie Stepanek “Đoàn kết là sức 
mạnh” thì SMC đã là một minh chứng hữu hình 
nhất để lý giải cho ý nghĩa của câu nói kia. Thật 
vậy, giá trị cốt lõi của cả tập thể đó là sự đoàn 
kết. Đoàn kết trong công việc, trong sinh hoạt, 
cũng như trong các hoạt động tập thể. Với một 
văn phòng chính cùng ba nhà máy, bên cạnh là 
hàng trăm xe bồn bê tông lẫn các thiết bị chuyên 
dụng tân tiến nhất trên thị trường, sự phối hợp 
nhịp nhàng từ khối văn phòng đến nhà máy, 
cũng như giữa các phòng ban, dường như 
khoảng cách giữa các chức vụ chỉ là con số 
không tròn trĩnh. 

 Ở SMC, tôi học được nhiều điều từ sự bao 
dung của Ban lãnh đạo, sự chân thành ở mỗi 
người. Có bao nhiêu người lao động không biết 
rằng số tiền thực lãnh của họ đã cao hơn dù chỉ 
là chút ít so với con số thực tế từ sức lao động của 
họ. Tăng cho anh em thêm chút ít để có chi phí 
cho cái Tết hay thậm chí, trong lúc điều kiện 
kinh tế khó khăn nhất theo nhịp đập thị trường, 
Ban lãnh đạo cũng cố gắng hết sức để không 
phải cắt hợp đồng lao động của một ai, những 

người đã từng gắn bó không ngắn thì dài, vì họ 
làm nên dấu ấn của con đường phát triển SMC.

 Bên cạnh sự bao dung đó là sự chuyên 
nghiệp từ trong cách làm việc lẫn tác phong lao 
động, dù là một doanh nghiệp sản xuất, nhưng 
sự chuyên nghiệp còn hiện hữu ở cách thương 
hiệu được định hình bài bản từ tờ giấy in hợp 
đồng cho đến chiếc xe bồn bê tông.

 Theo xu hướng của sự phát triển vì cộng 
đồng và xã hội trong những năm gần đây, các 
doanh nghiệp thường lấy “Nhân văn” làm giá trị 
cốt lõi trong hoạt động, về điều này tôi tin rằng 
từ những năm 2002, khi SMC được thành lập, đã 
lấy đây làm tiêu chí cho sự phát triển của mình. 
Với những gì đã làm được trong quá khứ lẫn 
hiện tại, tôi cũng như toàn thể cán bộ, công nhân 
viên SMC đều tin rằng SMC sẽ còn rạng danh 
hơn nữa với danh hiệu “Bê tông hàng đầu”.

LÊ THỊ KIM YẾN 
(Phòng Hành chính Nhân sự - Bê tông SMC)
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 Tôi luôn tin, cuộc sống này là một chuỗi 
sắp đặt những sự kiện, không gì là không có lý 
do, như người ta thường lý giải, đó là nhân 
duyên. Tôi đến và gắn bó với Công ty SMC cũng 
từ một nhân duyên như thế.

 Tôi không may mắn được gắn bó với 
SMC ngay từ những ngày đầu thành lập khi mà 
chỉ với một số lượng rất ít các xe bồn cùng trạm 
thô sơ chỉ đủ để cung cấp nội bộ cho khu công 
nghiệp Tân Tạo ngày ấy. Ngày tôi gia nhập, 
SMC đã là một trong số những công ty chuyên 
cung cấp bê tông hàng đầu thị trường TP.HCM 
cũng như các thị trường lân cận. Như tiêu chí 
Ban lãnh đạo đưa ra, chất lượng là danh dự, là sự 
sống còn cho sự tồn tại và phát triển chung của 
cả tập thể. Đó là tôn chỉ cũng như giá trị cốt lõi 
mà công ty luôn hướng đến cho mọi hoạt động 
của mình. Và tôi tin chắc rằng, mỗi thành viên 
gia đình SMC đều tự hào mỗi khi thấy xe bồn 
của bê tông SMC phủ sóng mọi con đường, góc 
phố ở các đô thị lớn nhất Việt Nam để xây lên 
những công trình mang giá trị trường tồn cùng 
thời gian.

 Ngược dòng quá khứ, 17 năm xây dựng 
hình thành và phát triển SMC cũng là thời gian 
lưu dấu thanh xuân của biết bao người, như chị 
đồng nghiệp của tôi, ngày chị gia nhập SMC khi 

con trai chị còn bế trên tay, vậy mà giờ đây, cậu 
ấy đã tốt nghiệp cấp 3. Bao năm chị vẫn âm thầm 
cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của công ty, 
và biết đâu chặng đường đó vẫn còn dài mãi. 

 Theo Mattie Stepanek “Đoàn kết là sức 
mạnh” thì SMC đã là một minh chứng hữu hình 
nhất để lý giải cho ý nghĩa của câu nói kia. Thật 
vậy, giá trị cốt lõi của cả tập thể đó là sự đoàn 
kết. Đoàn kết trong công việc, trong sinh hoạt, 
cũng như trong các hoạt động tập thể. Với một 
văn phòng chính cùng ba nhà máy, bên cạnh là 
hàng trăm xe bồn bê tông lẫn các thiết bị chuyên 
dụng tân tiến nhất trên thị trường, sự phối hợp 
nhịp nhàng từ khối văn phòng đến nhà máy, 
cũng như giữa các phòng ban, dường như 
khoảng cách giữa các chức vụ chỉ là con số 
không tròn trĩnh. 

 Ở SMC, tôi học được nhiều điều từ sự bao 
dung của Ban lãnh đạo, sự chân thành ở mỗi 
người. Có bao nhiêu người lao động không biết 
rằng số tiền thực lãnh của họ đã cao hơn dù chỉ 
là chút ít so với con số thực tế từ sức lao động của 
họ. Tăng cho anh em thêm chút ít để có chi phí 
cho cái Tết hay thậm chí, trong lúc điều kiện 
kinh tế khó khăn nhất theo nhịp đập thị trường, 
Ban lãnh đạo cũng cố gắng hết sức để không 
phải cắt hợp đồng lao động của một ai, những 

người đã từng gắn bó không ngắn thì dài, vì họ 
làm nên dấu ấn của con đường phát triển SMC.

 Bên cạnh sự bao dung đó là sự chuyên 
nghiệp từ trong cách làm việc lẫn tác phong lao 
động, dù là một doanh nghiệp sản xuất, nhưng 
sự chuyên nghiệp còn hiện hữu ở cách thương 
hiệu được định hình bài bản từ tờ giấy in hợp 
đồng cho đến chiếc xe bồn bê tông.

 Theo xu hướng của sự phát triển vì cộng 
đồng và xã hội trong những năm gần đây, các 
doanh nghiệp thường lấy “Nhân văn” làm giá trị 
cốt lõi trong hoạt động, về điều này tôi tin rằng 
từ những năm 2002, khi SMC được thành lập, đã 
lấy đây làm tiêu chí cho sự phát triển của mình. 
Với những gì đã làm được trong quá khứ lẫn 
hiện tại, tôi cũng như toàn thể cán bộ, công nhân 
viên SMC đều tin rằng SMC sẽ còn rạng danh 
hơn nữa với danh hiệu “Bê tông hàng đầu”.

LÊ THỊ KIM YẾN 
(Phòng Hành chính Nhân sự - Bê tông SMC)
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PHẦN 2
TRỌN MỘT NIỀM TIN



 Năm 2006 Ban lãnh đạo Công ty SCC đặt 
dấu chân khai phá lên mảnh đất miền Trung, thử 
sức với lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất titan. 
Thế là không lâu sau đó, Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Sài Gòn (SQC) ra đời tại tỉnh Bình Định. Từng 
bước từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn 
trong quá trình dựng xây nhà máy là những tháng 
ngày đồng cam cộng khổ của toàn thể cán bộ nhân 
viên SQC. Để rồi niềm vui vỡ òa trên gương mặt 
của tất cả mọi người khi chứng kiến mẻ xỉ titan 
đầu tiên được luyện thành. Tiếp nối niềm vui là sự 
tự hào khôn xiết khi thương hiệu của SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Với chất lượng xỉ đạt chuẩn quốc tế, SQC trở 
thành thương hiệu được săn đón bởi vô số đối tác 
khắp nơi trên thế giới. 

 Nào có ai ngờ, những thay đổi trong chính 
sách của nhà nước sau đó đã khiến nhà máy SQC 
không thể chủ động được nguồn nguyên liệu sản 
xuất, SQC buộc phải dừng lại hoạt động kinh 
doanh của mình trên đỉnh cao vinh quang. 

 SQC mãi là niềm tự hào và tiếc nuối khôn 
nguôi, là cảm xúc và tình yêu không thể nào phai 
cho những ai đã từng là chứng nhân trong quá trình 
lịch sử của SQC. Trong đó có một tình yêu không 
hề nhạt phai của chị Nguyễn Trần Triệu Thanh.

EM, TÌNH YÊU CỦA TÔI

Em, tình yêu của tôi
Dẫu không còn nhưng chưa bao giờ hết
Như “những con chim ẩn mình chờ chết” *
Em vút cao tiếng hót cuối cùng
Liệng vào không trung
Rơi vào quên lãng
Tôi biết
Không nên ăn mày dĩ vãng
Nhưng mà…
Em ở đâu?
Em giờ ở đâu?
Còn có nhớ nhau?
“Ngày ấy yêu em say mê
Tôi nào nghĩ gì
Đến câu từ ly…” **
Em đi…
Để lại sau lưng
Những trưa hè khắc nghiệt
Những chiều đông tha thiết
Những phận người da diết cùng em…
Cứ ngỡ là mãi mãi
Hóa ra đường dài
Bao nỗi oan khiên
Những phương trời cách biệt
Yêu em, không hề hối tiếc

Nếu có một lần nữa trong đời
Vẫn sẽ yêu em…�
Như đã từng yêu…
Mãi mãi…

(*) Ý của chị Đặng Thị Hoàng Phượng
(**) Trích lời bài hát “Hạnh phúc lang thang” – 
Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn

Sài Gòn, 27/5/2019

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH  
(Nguyên TGĐ Công ty SQC)

Mẻ xỉ titan đầu tiên

Em, tình yêu của tôi
“Em, Tình yêu của tôi” chất chứa 
cảm xúc ngập tràn yêu thương, sự 
nuối tiếc, da diết, khắc khoải và đầy 
xót xa về Công ty SQC. Đặc biệt, đối 
với các anh chị đã trở thành “chứng 
nhân lịch sử” trong giai đoạn huy 
hoàng của “Em” (SQC) sẽ cảm nhận 
được trọn vẹn cảm xúc của chị 
Nguyễn Trần Triệu Thanh. 

Dẫu SQC nay đã là dĩ vãng nhưng 
SQC vẫn sống mãi trong trái tim 
những ai đã từng yêu “Em”.

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH
(Nguyên TGĐ Công ty SQC)
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 Năm 2006 Ban lãnh đạo Công ty SCC đặt 
dấu chân khai phá lên mảnh đất miền Trung, thử 
sức với lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất titan. 
Thế là không lâu sau đó, Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Sài Gòn (SQC) ra đời tại tỉnh Bình Định. Từng 
bước từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn 
trong quá trình dựng xây nhà máy là những tháng 
ngày đồng cam cộng khổ của toàn thể cán bộ nhân 
viên SQC. Để rồi niềm vui vỡ òa trên gương mặt 
của tất cả mọi người khi chứng kiến mẻ xỉ titan 
đầu tiên được luyện thành. Tiếp nối niềm vui là sự 
tự hào khôn xiết khi thương hiệu của SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Với chất lượng xỉ đạt chuẩn quốc tế, SQC trở 
thành thương hiệu được săn đón bởi vô số đối tác 
khắp nơi trên thế giới. 

 Nào có ai ngờ, những thay đổi trong chính 
sách của nhà nước sau đó đã khiến nhà máy SQC 
không thể chủ động được nguồn nguyên liệu sản 
xuất, SQC buộc phải dừng lại hoạt động kinh 
doanh của mình trên đỉnh cao vinh quang. 

 SQC mãi là niềm tự hào và tiếc nuối khôn 
nguôi, là cảm xúc và tình yêu không thể nào phai 
cho những ai đã từng là chứng nhân trong quá trình 
lịch sử của SQC. Trong đó có một tình yêu không 
hề nhạt phai của chị Nguyễn Trần Triệu Thanh.

EM, TÌNH YÊU CỦA TÔI

Em, tình yêu của tôi
Dẫu không còn nhưng chưa bao giờ hết
Như “những con chim ẩn mình chờ chết” *
Em vút cao tiếng hót cuối cùng
Liệng vào không trung
Rơi vào quên lãng
Tôi biết
Không nên ăn mày dĩ vãng
Nhưng mà…
Em ở đâu?
Em giờ ở đâu?
Còn có nhớ nhau?
“Ngày ấy yêu em say mê
Tôi nào nghĩ gì
Đến câu từ ly…” **
Em đi…
Để lại sau lưng
Những trưa hè khắc nghiệt
Những chiều đông tha thiết
Những phận người da diết cùng em…
Cứ ngỡ là mãi mãi
Hóa ra đường dài
Bao nỗi oan khiên
Những phương trời cách biệt
Yêu em, không hề hối tiếc

Nếu có một lần nữa trong đời
Vẫn sẽ yêu em…�
Như đã từng yêu…
Mãi mãi…

(*) Ý của chị Đặng Thị Hoàng Phượng
(**) Trích lời bài hát “Hạnh phúc lang thang” – 
Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn

Sài Gòn, 27/5/2019

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH  
(Nguyên TGĐ Công ty SQC)

Mẻ xỉ titan đầu tiên
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 Năm 2006 Ban lãnh đạo Công ty SCC đặt 
dấu chân khai phá lên mảnh đất miền Trung, thử 
sức với lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất titan. 
Thế là không lâu sau đó, Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Sài Gòn (SQC) ra đời tại tỉnh Bình Định. Từng 
bước từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn 
trong quá trình dựng xây nhà máy là những tháng 
ngày đồng cam cộng khổ của toàn thể cán bộ nhân 
viên SQC. Để rồi niềm vui vỡ òa trên gương mặt 
của tất cả mọi người khi chứng kiến mẻ xỉ titan 
đầu tiên được luyện thành. Tiếp nối niềm vui là sự 
tự hào khôn xiết khi thương hiệu của SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Với chất lượng xỉ đạt chuẩn quốc tế, SQC trở 
thành thương hiệu được săn đón bởi vô số đối tác 
khắp nơi trên thế giới. 

 Nào có ai ngờ, những thay đổi trong chính 
sách của nhà nước sau đó đã khiến nhà máy SQC 
không thể chủ động được nguồn nguyên liệu sản 
xuất, SQC buộc phải dừng lại hoạt động kinh 
doanh của mình trên đỉnh cao vinh quang. 

 SQC mãi là niềm tự hào và tiếc nuối khôn 
nguôi, là cảm xúc và tình yêu không thể nào phai 
cho những ai đã từng là chứng nhân trong quá trình 
lịch sử của SQC. Trong đó có một tình yêu không 
hề nhạt phai của chị Nguyễn Trần Triệu Thanh.

EM, TÌNH YÊU CỦA TÔI

Em, tình yêu của tôi
Dẫu không còn nhưng chưa bao giờ hết
Như “những con chim ẩn mình chờ chết” *
Em vút cao tiếng hót cuối cùng
Liệng vào không trung
Rơi vào quên lãng
Tôi biết
Không nên ăn mày dĩ vãng
Nhưng mà…
Em ở đâu?
Em giờ ở đâu?
Còn có nhớ nhau?
“Ngày ấy yêu em say mê
Tôi nào nghĩ gì
Đến câu từ ly…” **
Em đi…
Để lại sau lưng
Những trưa hè khắc nghiệt
Những chiều đông tha thiết
Những phận người da diết cùng em…
Cứ ngỡ là mãi mãi
Hóa ra đường dài
Bao nỗi oan khiên
Những phương trời cách biệt
Yêu em, không hề hối tiếc

Nếu có một lần nữa trong đời
Vẫn sẽ yêu em…�
Như đã từng yêu…
Mãi mãi…

(*) Ý của chị Đặng Thị Hoàng Phượng
(**) Trích lời bài hát “Hạnh phúc lang thang” – 
Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn

Sài Gòn, 27/5/2019

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH  
(Nguyên TGĐ Công ty SQC)

Mẻ xỉ titan đầu tiên
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 Năm 2006 Ban lãnh đạo Công ty SCC đặt 
dấu chân khai phá lên mảnh đất miền Trung, thử 
sức với lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất titan. 
Thế là không lâu sau đó, Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Sài Gòn (SQC) ra đời tại tỉnh Bình Định. Từng 
bước từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn 
trong quá trình dựng xây nhà máy là những tháng 
ngày đồng cam cộng khổ của toàn thể cán bộ nhân 
viên SQC. Để rồi niềm vui vỡ òa trên gương mặt 
của tất cả mọi người khi chứng kiến mẻ xỉ titan 
đầu tiên được luyện thành. Tiếp nối niềm vui là sự 
tự hào khôn xiết khi thương hiệu của SQC lần đầu 
tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, vang danh là 
nhà máy xỉ quy mô và hiện đại nhất Đông Nam Á. 
Với chất lượng xỉ đạt chuẩn quốc tế, SQC trở 
thành thương hiệu được săn đón bởi vô số đối tác 
khắp nơi trên thế giới. 

 Nào có ai ngờ, những thay đổi trong chính 
sách của nhà nước sau đó đã khiến nhà máy SQC 
không thể chủ động được nguồn nguyên liệu sản 
xuất, SQC buộc phải dừng lại hoạt động kinh 
doanh của mình trên đỉnh cao vinh quang. 

 SQC mãi là niềm tự hào và tiếc nuối khôn 
nguôi, là cảm xúc và tình yêu không thể nào phai 
cho những ai đã từng là chứng nhân trong quá trình 
lịch sử của SQC. Trong đó có một tình yêu không 
hề nhạt phai của chị Nguyễn Trần Triệu Thanh.

EM, TÌNH YÊU CỦA TÔI

Em, tình yêu của tôi
Dẫu không còn nhưng chưa bao giờ hết
Như “những con chim ẩn mình chờ chết” *
Em vút cao tiếng hót cuối cùng
Liệng vào không trung
Rơi vào quên lãng
Tôi biết
Không nên ăn mày dĩ vãng
Nhưng mà…
Em ở đâu?
Em giờ ở đâu?
Còn có nhớ nhau?
“Ngày ấy yêu em say mê
Tôi nào nghĩ gì
Đến câu từ ly…” **
Em đi…
Để lại sau lưng
Những trưa hè khắc nghiệt
Những chiều đông tha thiết
Những phận người da diết cùng em…
Cứ ngỡ là mãi mãi
Hóa ra đường dài
Bao nỗi oan khiên
Những phương trời cách biệt
Yêu em, không hề hối tiếc

Nếu có một lần nữa trong đời
Vẫn sẽ yêu em…�
Như đã từng yêu…
Mãi mãi…

(*) Ý của chị Đặng Thị Hoàng Phượng
(**) Trích lời bài hát “Hạnh phúc lang thang” – 
Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn

Sài Gòn, 27/5/2019

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH  
(Nguyên TGĐ Công ty SQC)

Mẻ xỉ titan đầu tiên
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20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)

Son sắt một niềm tin

63 - Trọn một niềm tin

“Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu 
hết được những giá trị của cuộc 
sống, không thể hiểu hết được giá trị 
của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào 
và những kỷ niệm khó quên cùng 
năm tháng.”

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)



20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)
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20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)
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20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)
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20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)
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20 năm…

 Nếu cuộc sống luôn có những điều 
suôn sẻ, thì chúng ta không thể hiểu hết được 
những giá trị của cuộc sống, không thể hiểu hết 
được giá trị của niềm tin, không thể có được 
những cung bậc cảm xúc dâng trào và những kỷ 
niệm khó quên cùng năm tháng.

 20 năm, một chặng đường dài, hành trình 
ấy SCC đã có những ngày sáng tươi rực rỡ, 
nhưng cũng có những ngày u ám mây giăng, 
những tưởng không thể vượt qua được… 
Nhưng, chính những khó khăn đó lại là động lực 
kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng ta 
cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.

 Hơn cả một ngôi nhà, nơi đây chứa đựng 
cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân tôi. Có thể nói, 
đây là nơi tôi đã được rèn luyện và trưởng thành, 
bởi khi bước vào ngôi nhà SCC, tôi chỉ mới gần 
tròn 25 tuổi.

Có một niềm tin như thế…

 Những ai đã từng chứng kiến, sẽ khó có 
thể nào quên được cung bậc cảm xúc trào dâng 
và những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày 
gặp lại, nước mắt của sự kìm nén mọi cảm xúc 

sâu lắng bao ngày, của tình thương yêu, quý 
trọng mà chỉ những người trong cuộc mới có thể 
thấu hiểu, đó là ngày chị về. Chị về, mang thêm 
cho mọi người niềm tin, một niềm tin thật sự 
trọn vẹn, niềm tin ấy lại tiếp tục được thổi bùng 
lên thành ngọn lửa đam mê, quyết tâm và đầy 
nhiệt huyết. Chính nhiệt huyết ấy đã luôn giữ 
những con người biết đồng cam cộng khổ, quyết 
tâm gắn bó, nỗ lực đến cùng, để cùng nhau vượt 
qua những giai đoạn khó khăn nhất, bởi trên hết 
họ đã đặt trọn niềm tin vào định hướng của Ban 
lãnh đạo, một đội ngũ nhân sự nhiệt tâm và 
năng động, họ đã và đang sống, làm việc với 
một niềm tin phi thường, là tấm gương sáng về 
trách nhiệm về sự cháy hết mình cho thế hệ đi 
sau tiếp bước và noi theo.

 Tôi cũng có khoảng thời gian dài gắn bó 
và chứng kiến những thăng trầm của SCC, tôi đã 
hiểu rõ một điều: thử thách chỉ tạo thêm ánh hào 
quang cho những thành quả, những thắng lợi 
thêm lấp lánh, thành công sẽ đến khi chúng ta 
giữ vững nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và trên 
hết là son sắt một niềm tin.

Và những kỷ niệm khó quên…

 Tôi thực sự đã có những tháng ngày như 
người lính nằm vùng, trên đất Phú Yên. Giai 
đoạn đó, công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động, tôi 

nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo ra Phú Yên hỗ 
trợ nhà máy chế biến sâu fluorit Xuân Lãnh hoàn 
thiện hệ thống và đội ngũ nhân lực để đi vào 
hoạt động.

 Nhà máy ở trên một ngọn đồi gần chân 
núi, bên dưới là con suối nhỏ hiền hòa, mang vẻ 
đẹp thanh khiết, kế bên là những bãi đá fluorit 
được chở từ trên núi về, những viên đá fluorit 
thật phong phú về màu sắc, hồng vàng ánh kim, 
xanh lá cây lục bảo, tím,… lấp lánh trong ánh 
nắng ban mai tuyệt đẹp, phía xa xa nữa là những 
ngọn núi với cả vạt rừng bạt ngàn, xanh ngút. 
Cảnh vật ở đây ban ngày lung linh thế đấy, còn 
ban đêm thì nào muỗi, nào dơi, nào thiêu thân, 
mối bay loạn xạ. Nếu vào mùa mưa thì sáng 
hôm sau văn phòng hốt được cả rổ xác cánh mối, 
bởi chúng cứ lao vào bóng đèn nghe “phạch, 
phạch” cả đêm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng 
không là gì hết! 

 Rồi một ngày mưa lũ bỗng dưng ập đến, 
tôi còn nhớ đó là trận lũ lịch sử năm 2013, kéo 
theo bao nhiêu đau thương mất mát cho người 
dân trong khu vực Phú Yên, Bình Định. Hàng 
chục người chết, nhiều người mất tích, hàng 
chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển 
nước, giao thông chia cắt… Hôm đó, tôi từ Quy 
Nhơn vào nhà máy, các anh trong nhà máy gọi 

điện thoại nói lũ trên nguồn đang đổ xuống rất 
dữ dội, bảo tôi quay về Quy Nhơn ngay. Nhưng 
đoạn đường quay trở lại băng qua cây cầu vừa bị 
sạt lở nghiêm trọng, nước hai bên đường bắt đầu 
dâng cao, chỉ mấy phút thôi mà đã không còn 
nhìn thấy đâu là đường, đâu là ruộng, lực lượng 
chức năng xuất hiện phong tỏa những đoạn 
đường nguy hiểm, nước dâng lên cực nhanh, 
không còn đường lui, nhắm hai bên là những 
hàng cây, thi thoảng có vài biển báo mà phi 
nhanh về nhà máy. Cũng may, nhà máy fluorit 
nằm khá cao, ngồi trong văn phòng nhìn nước lũ 
dưới sông cứ bò lên, đục ngầu, cuồn cuộn như 
một con quái vật khổng lồ mà không thể nào 
đoán biết được khi nào nó dừng lại. Khu vực nhà 
máy bị cô lập gần ba ngày trong mưa lũ, tôi và 
các anh em bị kẹt lại trong nhà máy chia nhau 
từng gói mì, quả trứng. Nhà bếp không thể đi 
chợ được, buổi sáng cuối cùng chỉ còn một quả 
trứng, các anh nhường cho tôi, vì tôi là con gái 
mà, phải được ưu tiên hơn chứ! Trong hoàn cảnh 
đó tôi thấy mình thật quan trọng.

 Thế rồi, lũ cũng rút, giao thông được khắc 
phục, nhà máy không có thiệt hại nhiều, mấy 
anh em mừng mừng, tủi tủi. Anh em công nhân 
cũng chạy vội vào kiểm tra máy móc và sắp xếp 
lại nhà máy sau lũ. Trưa đó chúng tôi ăn bữa 
cơm nhiều thịt, nhiều rau hơn ngày thường do 

nhà bếp tặng thêm, thương quá là thương, đến 
giữa chiều lại được chiến thêm “trận” bánh xèo 
vỏ mà ngon đến lạ. 

 Đôi khi cũng đã từng có những gian nan 
là thế, khó khăn là thế, nhưng được sống, được 
làm việc trong ngôi nhà lớn SCC đầy niềm tin và 
tình yêu thương, với tôi đó vẫn là một niềm 
hạnh phúc vô cùng to lớn. Tình yêu của tôi với 
SCC cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày. Nếu 
được chọn lựa thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nơi 
đây là nơi để đi hết chặng đường dài của tuổi trẻ, 
với tôi đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ 
của cuộc đời, với những cảm xúc chẳng bao giờ 
quên được, như câu nói “Tuổi trẻ giống như một 
cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để 
được ướt mưa thêm lần nữa”.

TRẦN THỊ HIỀN 
(Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC)
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“20 năm, một chặng đường dài, hành trình ấy SCC đã 
có những ngày sáng tươi rực rỡ, nhưng cũng có 
những ngày u ám mây giăng, những tưởng không thể 
vượt qua được… Nhưng, chính những khó khăn đó lại 
là động lực kiến tạo nên một SCC hôm nay, để chúng 
ta cùng nhau bước tiếp hành trình ấy một cách đầy 
kiêu hãnh.”

TRẦN THỊ HIỀN 
Giám đốc Hành chính Nhân sự - Công ty SCC



 Trong năm năm làm kiểm toán, tôi chưa 
bao giờ thử thức trắng đêm để làm báo cáo (còn 
phải giữ sức khỏe để sống sót qua “ba tháng 
quân trường” khắc nghiệt nên mỗi đêm phải 
ngủ ít nhất 3-4 tiếng). Nhưng ở SCC, tôi đã được 
trải nghiệm cảm giác này và thật vui khi tôi đã 
không phải thức một mình. Đầu năm 2017 (thời 
điểm trước Tết âm lịch) có báo cáo cần làm gấp, 
tôi cùng với chị Thu Phong và Kiếm (Phó Phòng 
Kế toán SCCI bây giờ) đã thức trắng đêm ở văn 
phòng để làm cho kịp. Thực ra, với những chủ 
trương đã có, hai anh em chúng tôi có thể tự làm 
được, nhưng chị Thu Phong đã không để chúng 
tôi lại một mình, chị đã ngồi đấy thức cùng 
chúng tôi đến gần sáng. Lúc đó không chỉ có 
Phòng Kế toán mà anh em Ban Dự án cũng làm 
việc xuyên đêm ở đường Phượng Vỹ để chuẩn bị 
cho chương trình “Vui xuân cùng PhoDong 
Village” đang đến gần. Đến ngày mở hội mà 
công việc vẫn còn nhiều, cả anh Việt Anh cũng 
xắn tay cùng anh em bưng bê, sắp xếp để sự kiện 
kịp giờ khai mạc. Không khí lao động khi ấy thật 
hăng say, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau như 
những người đồng đội thực thụ.

        Thoạt đầu tôi thấy thật sự bất ngờ khi biết 
rằng có những anh chị mỗi ngày phải đi về cả 
trăm cây số mà vẫn gắn bó với công ty hàng chục 

năm trời. Nhưng việc gì ắt cũng phải có lý do 
của nó và thật sự tôi thấy có nhiều điều đặc biệt 
ở đây so với hơn 20 công ty lớn có, nhỏ có; trong 
nước có, nước ngoài có; nhà nước có, tư nhân có 
mà tôi đã được dịp tiếp xúc trong thời gian làm 
kiểm toán. 

       Hy vọng rằng sau 20 năm nữa, trong sự kiện 
kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty SCC tôi có thể 
ngồi đây và kể lại những kỷ niệm đã trải qua 
cùng những người anh em của mình với các bạn 
trẻ sau này, cùng nhắc lại những giá trị đặc biệt 
mà chúng tôi và SCC đã cùng nhau xây dựng và 
gìn giữ. 

PHẠM HOÀNG NGUYÊN 
(Phó phòng Kế toán - Công ty SCC)

SCC – Những kỷ niệmkhó quên
“Hy vọng rằng sau 20 năm nữa, 
trong sự kiện kỷ niệm 40 năm thành 
lập Công ty SCC tôi có thể ngồi đây 
và kể lại những kỷ niệm đã trải qua 
cùng những người anh em của mình 
với các bạn trẻ sau này, cùng nhắc 
lại những giá trị đặc biệt mà chúng 
tôi và SCC đã cùng nhau xây dựng 
và gìn giữ.”

PHẠM HOÀNG NGUYÊN 
(Phó phòng Kế toán - Công ty SCC)
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 Trong năm năm làm kiểm toán, tôi chưa 
bao giờ thử thức trắng đêm để làm báo cáo (còn 
phải giữ sức khỏe để sống sót qua “ba tháng 
quân trường” khắc nghiệt nên mỗi đêm phải 
ngủ ít nhất 3-4 tiếng). Nhưng ở SCC, tôi đã được 
trải nghiệm cảm giác này và thật vui khi tôi đã 
không phải thức một mình. Đầu năm 2017 (thời 
điểm trước Tết âm lịch) có báo cáo cần làm gấp, 
tôi cùng với chị Thu Phong và Kiếm (Phó Phòng 
Kế toán SCCI bây giờ) đã thức trắng đêm ở văn 
phòng để làm cho kịp. Thực ra, với những chủ 
trương đã có, hai anh em chúng tôi có thể tự làm 
được, nhưng chị Thu Phong đã không để chúng 
tôi lại một mình, chị đã ngồi đấy thức cùng 
chúng tôi đến gần sáng. Lúc đó không chỉ có 
Phòng Kế toán mà anh em Ban Dự án cũng làm 
việc xuyên đêm ở đường Phượng Vỹ để chuẩn bị 
cho chương trình “Vui xuân cùng PhoDong 
Village” đang đến gần. Đến ngày mở hội mà 
công việc vẫn còn nhiều, cả anh Việt Anh cũng 
xắn tay cùng anh em bưng bê, sắp xếp để sự kiện 
kịp giờ khai mạc. Không khí lao động khi ấy thật 
hăng say, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau như 
những người đồng đội thực thụ.

        Thoạt đầu tôi thấy thật sự bất ngờ khi biết 
rằng có những anh chị mỗi ngày phải đi về cả 
trăm cây số mà vẫn gắn bó với công ty hàng chục 

năm trời. Nhưng việc gì ắt cũng phải có lý do 
của nó và thật sự tôi thấy có nhiều điều đặc biệt 
ở đây so với hơn 20 công ty lớn có, nhỏ có; trong 
nước có, nước ngoài có; nhà nước có, tư nhân có 
mà tôi đã được dịp tiếp xúc trong thời gian làm 
kiểm toán. 

       Hy vọng rằng sau 20 năm nữa, trong sự kiện 
kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty SCC tôi có thể 
ngồi đây và kể lại những kỷ niệm đã trải qua 
cùng những người anh em của mình với các bạn 
trẻ sau này, cùng nhắc lại những giá trị đặc biệt 
mà chúng tôi và SCC đã cùng nhau xây dựng và 
gìn giữ. 

PHẠM HOÀNG NGUYÊN 
(Phó phòng Kế toán - Công ty SCC)
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 Trong năm năm làm kiểm toán, tôi chưa 
bao giờ thử thức trắng đêm để làm báo cáo (còn 
phải giữ sức khỏe để sống sót qua “ba tháng 
quân trường” khắc nghiệt nên mỗi đêm phải 
ngủ ít nhất 3-4 tiếng). Nhưng ở SCC, tôi đã được 
trải nghiệm cảm giác này và thật vui khi tôi đã 
không phải thức một mình. Đầu năm 2017 (thời 
điểm trước Tết âm lịch) có báo cáo cần làm gấp, 
tôi cùng với chị Thu Phong và Kiếm (Phó Phòng 
Kế toán SCCI bây giờ) đã thức trắng đêm ở văn 
phòng để làm cho kịp. Thực ra, với những chủ 
trương đã có, hai anh em chúng tôi có thể tự làm 
được, nhưng chị Thu Phong đã không để chúng 
tôi lại một mình, chị đã ngồi đấy thức cùng 
chúng tôi đến gần sáng. Lúc đó không chỉ có 
Phòng Kế toán mà anh em Ban Dự án cũng làm 
việc xuyên đêm ở đường Phượng Vỹ để chuẩn bị 
cho chương trình “Vui xuân cùng PhoDong 
Village” đang đến gần. Đến ngày mở hội mà 
công việc vẫn còn nhiều, cả anh Việt Anh cũng 
xắn tay cùng anh em bưng bê, sắp xếp để sự kiện 
kịp giờ khai mạc. Không khí lao động khi ấy thật 
hăng say, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau như 
những người đồng đội thực thụ.

        Thoạt đầu tôi thấy thật sự bất ngờ khi biết 
rằng có những anh chị mỗi ngày phải đi về cả 
trăm cây số mà vẫn gắn bó với công ty hàng chục 

năm trời. Nhưng việc gì ắt cũng phải có lý do 
của nó và thật sự tôi thấy có nhiều điều đặc biệt 
ở đây so với hơn 20 công ty lớn có, nhỏ có; trong 
nước có, nước ngoài có; nhà nước có, tư nhân có 
mà tôi đã được dịp tiếp xúc trong thời gian làm 
kiểm toán. 

       Hy vọng rằng sau 20 năm nữa, trong sự kiện 
kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty SCC tôi có thể 
ngồi đây và kể lại những kỷ niệm đã trải qua 
cùng những người anh em của mình với các bạn 
trẻ sau này, cùng nhắc lại những giá trị đặc biệt 
mà chúng tôi và SCC đã cùng nhau xây dựng và 
gìn giữ. 

PHẠM HOÀNG NGUYÊN 
(Phó phòng Kế toán - Công ty SCC)
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 Trong năm năm làm kiểm toán, tôi chưa 
bao giờ thử thức trắng đêm để làm báo cáo (còn 
phải giữ sức khỏe để sống sót qua “ba tháng 
quân trường” khắc nghiệt nên mỗi đêm phải 
ngủ ít nhất 3-4 tiếng). Nhưng ở SCC, tôi đã được 
trải nghiệm cảm giác này và thật vui khi tôi đã 
không phải thức một mình. Đầu năm 2017 (thời 
điểm trước Tết âm lịch) có báo cáo cần làm gấp, 
tôi cùng với chị Thu Phong và Kiếm (Phó Phòng 
Kế toán SCCI bây giờ) đã thức trắng đêm ở văn 
phòng để làm cho kịp. Thực ra, với những chủ 
trương đã có, hai anh em chúng tôi có thể tự làm 
được, nhưng chị Thu Phong đã không để chúng 
tôi lại một mình, chị đã ngồi đấy thức cùng 
chúng tôi đến gần sáng. Lúc đó không chỉ có 
Phòng Kế toán mà anh em Ban Dự án cũng làm 
việc xuyên đêm ở đường Phượng Vỹ để chuẩn bị 
cho chương trình “Vui xuân cùng PhoDong 
Village” đang đến gần. Đến ngày mở hội mà 
công việc vẫn còn nhiều, cả anh Việt Anh cũng 
xắn tay cùng anh em bưng bê, sắp xếp để sự kiện 
kịp giờ khai mạc. Không khí lao động khi ấy thật 
hăng say, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau như 
những người đồng đội thực thụ.

        Thoạt đầu tôi thấy thật sự bất ngờ khi biết 
rằng có những anh chị mỗi ngày phải đi về cả 
trăm cây số mà vẫn gắn bó với công ty hàng chục 

năm trời. Nhưng việc gì ắt cũng phải có lý do 
của nó và thật sự tôi thấy có nhiều điều đặc biệt 
ở đây so với hơn 20 công ty lớn có, nhỏ có; trong 
nước có, nước ngoài có; nhà nước có, tư nhân có 
mà tôi đã được dịp tiếp xúc trong thời gian làm 
kiểm toán. 

       Hy vọng rằng sau 20 năm nữa, trong sự kiện 
kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty SCC tôi có thể 
ngồi đây và kể lại những kỷ niệm đã trải qua 
cùng những người anh em của mình với các bạn 
trẻ sau này, cùng nhắc lại những giá trị đặc biệt 
mà chúng tôi và SCC đã cùng nhau xây dựng và 
gìn giữ. 

PHẠM HOÀNG NGUYÊN 
(Phó phòng Kế toán - Công ty SCC)
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 Tháng 5, tháng của mùa hoa phượng đỏ 
rực trên cành, và cũng là tháng mà cánh cửa 
ngập tràn yêu thương của đại gia đình SKB 
(Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kinh Bắc) 
rộng mở đón tôi vào lòng!

 Tôi vẫn nhớ như in ngày 20/05/2008, 
ngày đầu tiên tôi được gia nhập vào môi trường 
làm việc chuyên nghiệp của SKB, một lĩnh vực 
mà tôi yêu thích. Có lẽ mình có duyên với nghề 
và nghề đã chọn mình, tôi thầm nghĩ.

 SKB được thành lập năm 2003, song hành 
cùng sự phát triển của khu công nghiệp Quế Võ. 
Tuy không được đồng hành cùng những khó 
khăn gian khổ thời kỳ ấy nhưng có lẽ tôi cũng 
hiểu được phần nào về vùng đất quanh năm hai 
mùa chiêm trũng, đất cát trơn trượt, sình lầy mỗi 
khi mưa về, hay con đường chỉ còn 1 km là đến 
nhà mà phải quay lại đi vòng 20 km. Tôi càng 
thầm cảm phục chị hơn – chị Đặng Thị Hoàng 
Phượng, một người phụ nữ dám hy sinh cả tuổi 
thanh xuân, dám nghĩ, dám làm, lăn lộn với “đứa 
con” tinh thần từ khi thai nghén để có một SKB 
phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.

 Mới đó đã hơn 10 năm rồi, tôi nhớ cuối 
năm 2008 đầu năm 2009, khi khủng hoảng kinh 
tế xảy ra, xây dựng là ngành bị ảnh hưởng sớm 

nhất, thực sự SKB gặp rất nhiều khó khăn. Và 
anh – người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng lao vào 
biển lửa, chèo lái vực SKB từng bước đi lên. 
Trong mỗi chúng tôi, anh không chỉ là một Giám 
đốc tài ba mà anh luôn là một người anh cả, luôn 
lo lắng chăm chút cho đàn em. Anh Nguyễn 
Thành Vinh – SKB tự hào khi có anh. Anh đã dìu 
dắt công ty, từ một trạm bê tông với công suất 60 
m3/h và tiến bước năm 2012 khánh thành thêm 
một trạm bê tông với công suất 120 m3/h. Hôm 
nay đây, SKB tự hào khi là trạm trộn số một Bắc 
Ninh với tổng công suất hai trạm bê tông lên đến 
240 m3/h, với một đội ngũ lao động hùng hậu. 
Đó là thành quả xứng đáng để con thuyền SKB 
phát triển vươn xa hơn nữa.

 Những người anh em SKB cũng thế! Dưới 
cái nắng như đổ lửa của mùa hè, khi nhiệt độ lên 
tới 40 độ C hay khi màn đêm buông xuống, các 
anh em SKB vẫn chăm chỉ, miệt mài như những 
chú ong xây bức tường thành “Thương hiệu Bê 
tông SKB”.

 Tôi yêu gia đình SKB. Người ta nói nghề 
kế toán suốt ngày cặm cụi với những con số khô 
khan. Nhưng với tôi, chúng luôn biết nhảy múa, 
chúng là sự gắn kết giữa tôi và các đồng nghiệp. 
Mỗi ngày đi làm là một nguồn năng lượng luôn 
căng tràn sức sống. Tôi được thỏa sức đam mê, 
được chia sẻ kinh nghiệm sống mà chỉ khi là 

một thành viên trong gia đình mới cảm nhận 
được sự trân quý ấy. Tôi thấy mình thực sự đã 
trưởng thành.

 Với sự đồng lòng, kề vai sát cánh của tập 
thể SKB, tôi tin rằng con thuyền SKB sẽ ngày 
càng phát triển vững mạnh với những hành 
trình dài và xa hơn nữa.

NGUYỄN ÁNH LIỄU  
(Nhân viên Phòng Kế toán - Bê tông SKB)
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75 - Trọn một niềm tin

Chặng đường 10 năm chị Nguyễn 
Ánh Liễu cặm cụi suốt ngày với 
những con số khô khan nhưng với 
chị mỗi ngày đi làm là một nguồn 
năng lượng luôn căng tràn sức sống. 
Chị nói “Tôi yêu gia đình SKB”, có 
lẽ bởi trong gia đình thân thương 
này chị đã cùng các đồng nghiệp của 
mình ngày đêm xây dựng bức tường 
thành thương hiệu bê tông SKB. Với 
nhiệt huyết và tình cảm chân thành 
của mình, chị đã góp phần tạo nên 
thành quả rực rỡ của SKB như ngày 
hôm nay.

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

NGUYỄN ÁNH LIỄU  
(Nhân viên Phòng Kế toán - Bê tông SKB)



 Tháng 5, tháng của mùa hoa phượng đỏ 
rực trên cành, và cũng là tháng mà cánh cửa 
ngập tràn yêu thương của đại gia đình SKB 
(Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kinh Bắc) 
rộng mở đón tôi vào lòng!

 Tôi vẫn nhớ như in ngày 20/05/2008, 
ngày đầu tiên tôi được gia nhập vào môi trường 
làm việc chuyên nghiệp của SKB, một lĩnh vực 
mà tôi yêu thích. Có lẽ mình có duyên với nghề 
và nghề đã chọn mình, tôi thầm nghĩ.

 SKB được thành lập năm 2003, song hành 
cùng sự phát triển của khu công nghiệp Quế Võ. 
Tuy không được đồng hành cùng những khó 
khăn gian khổ thời kỳ ấy nhưng có lẽ tôi cũng 
hiểu được phần nào về vùng đất quanh năm hai 
mùa chiêm trũng, đất cát trơn trượt, sình lầy mỗi 
khi mưa về, hay con đường chỉ còn 1 km là đến 
nhà mà phải quay lại đi vòng 20 km. Tôi càng 
thầm cảm phục chị hơn – chị Đặng Thị Hoàng 
Phượng, một người phụ nữ dám hy sinh cả tuổi 
thanh xuân, dám nghĩ, dám làm, lăn lộn với “đứa 
con” tinh thần từ khi thai nghén để có một SKB 
phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.

 Mới đó đã hơn 10 năm rồi, tôi nhớ cuối 
năm 2008 đầu năm 2009, khi khủng hoảng kinh 
tế xảy ra, xây dựng là ngành bị ảnh hưởng sớm 

nhất, thực sự SKB gặp rất nhiều khó khăn. Và 
anh – người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng lao vào 
biển lửa, chèo lái vực SKB từng bước đi lên. 
Trong mỗi chúng tôi, anh không chỉ là một Giám 
đốc tài ba mà anh luôn là một người anh cả, luôn 
lo lắng chăm chút cho đàn em. Anh Nguyễn 
Thành Vinh – SKB tự hào khi có anh. Anh đã dìu 
dắt công ty, từ một trạm bê tông với công suất 60 
m3/h và tiến bước năm 2012 khánh thành thêm 
một trạm bê tông với công suất 120 m3/h. Hôm 
nay đây, SKB tự hào khi là trạm trộn số một Bắc 
Ninh với tổng công suất hai trạm bê tông lên đến 
240 m3/h, với một đội ngũ lao động hùng hậu. 
Đó là thành quả xứng đáng để con thuyền SKB 
phát triển vươn xa hơn nữa.

 Những người anh em SKB cũng thế! Dưới 
cái nắng như đổ lửa của mùa hè, khi nhiệt độ lên 
tới 40 độ C hay khi màn đêm buông xuống, các 
anh em SKB vẫn chăm chỉ, miệt mài như những 
chú ong xây bức tường thành “Thương hiệu Bê 
tông SKB”.

 Tôi yêu gia đình SKB. Người ta nói nghề 
kế toán suốt ngày cặm cụi với những con số khô 
khan. Nhưng với tôi, chúng luôn biết nhảy múa, 
chúng là sự gắn kết giữa tôi và các đồng nghiệp. 
Mỗi ngày đi làm là một nguồn năng lượng luôn 
căng tràn sức sống. Tôi được thỏa sức đam mê, 
được chia sẻ kinh nghiệm sống mà chỉ khi là 

một thành viên trong gia đình mới cảm nhận 
được sự trân quý ấy. Tôi thấy mình thực sự đã 
trưởng thành.

 Với sự đồng lòng, kề vai sát cánh của tập 
thể SKB, tôi tin rằng con thuyền SKB sẽ ngày 
càng phát triển vững mạnh với những hành 
trình dài và xa hơn nữa.

NGUYỄN ÁNH LIỄU  
(Nhân viên Phòng Kế toán - Bê tông SKB)
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 Tháng 5, tháng của mùa hoa phượng đỏ 
rực trên cành, và cũng là tháng mà cánh cửa 
ngập tràn yêu thương của đại gia đình SKB 
(Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kinh Bắc) 
rộng mở đón tôi vào lòng!

 Tôi vẫn nhớ như in ngày 20/05/2008, 
ngày đầu tiên tôi được gia nhập vào môi trường 
làm việc chuyên nghiệp của SKB, một lĩnh vực 
mà tôi yêu thích. Có lẽ mình có duyên với nghề 
và nghề đã chọn mình, tôi thầm nghĩ.

 SKB được thành lập năm 2003, song hành 
cùng sự phát triển của khu công nghiệp Quế Võ. 
Tuy không được đồng hành cùng những khó 
khăn gian khổ thời kỳ ấy nhưng có lẽ tôi cũng 
hiểu được phần nào về vùng đất quanh năm hai 
mùa chiêm trũng, đất cát trơn trượt, sình lầy mỗi 
khi mưa về, hay con đường chỉ còn 1 km là đến 
nhà mà phải quay lại đi vòng 20 km. Tôi càng 
thầm cảm phục chị hơn – chị Đặng Thị Hoàng 
Phượng, một người phụ nữ dám hy sinh cả tuổi 
thanh xuân, dám nghĩ, dám làm, lăn lộn với “đứa 
con” tinh thần từ khi thai nghén để có một SKB 
phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.

 Mới đó đã hơn 10 năm rồi, tôi nhớ cuối 
năm 2008 đầu năm 2009, khi khủng hoảng kinh 
tế xảy ra, xây dựng là ngành bị ảnh hưởng sớm 

nhất, thực sự SKB gặp rất nhiều khó khăn. Và 
anh – người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng lao vào 
biển lửa, chèo lái vực SKB từng bước đi lên. 
Trong mỗi chúng tôi, anh không chỉ là một Giám 
đốc tài ba mà anh luôn là một người anh cả, luôn 
lo lắng chăm chút cho đàn em. Anh Nguyễn 
Thành Vinh – SKB tự hào khi có anh. Anh đã dìu 
dắt công ty, từ một trạm bê tông với công suất 60 
m3/h và tiến bước năm 2012 khánh thành thêm 
một trạm bê tông với công suất 120 m3/h. Hôm 
nay đây, SKB tự hào khi là trạm trộn số một Bắc 
Ninh với tổng công suất hai trạm bê tông lên đến 
240 m3/h, với một đội ngũ lao động hùng hậu. 
Đó là thành quả xứng đáng để con thuyền SKB 
phát triển vươn xa hơn nữa.

 Những người anh em SKB cũng thế! Dưới 
cái nắng như đổ lửa của mùa hè, khi nhiệt độ lên 
tới 40 độ C hay khi màn đêm buông xuống, các 
anh em SKB vẫn chăm chỉ, miệt mài như những 
chú ong xây bức tường thành “Thương hiệu Bê 
tông SKB”.

 Tôi yêu gia đình SKB. Người ta nói nghề 
kế toán suốt ngày cặm cụi với những con số khô 
khan. Nhưng với tôi, chúng luôn biết nhảy múa, 
chúng là sự gắn kết giữa tôi và các đồng nghiệp. 
Mỗi ngày đi làm là một nguồn năng lượng luôn 
căng tràn sức sống. Tôi được thỏa sức đam mê, 
được chia sẻ kinh nghiệm sống mà chỉ khi là 

một thành viên trong gia đình mới cảm nhận 
được sự trân quý ấy. Tôi thấy mình thực sự đã 
trưởng thành.

 Với sự đồng lòng, kề vai sát cánh của tập 
thể SKB, tôi tin rằng con thuyền SKB sẽ ngày 
càng phát triển vững mạnh với những hành 
trình dài và xa hơn nữa.

NGUYỄN ÁNH LIỄU  
(Nhân viên Phòng Kế toán - Bê tông SKB)
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Nhà máy SKB tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
những ngày đầu thành lập
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 Ngày ấy, tôi là một người trẻ, và với 
những người trẻ tuổi, nhất là ở các thành phố 
lớn, thay đổi nhiều công việc không có gì là lạ. 
Nhưng có lẽ như một cái duyên, vào những 
ngày cuối năm 2000, tôi đã gia nhập gia đình 
SCC qua một cuộc “phỏng vấn dã chiến” của 
anh Đặng Quang Hạnh – P.TGĐ Kỹ thuật, tại 
lán trại công trình Thuốc lá Bến Thành - Lô 26 
Đường 3 – khu công nghiệp Tân Tạo, một công 
trình đầu tay mà SCC đã nhận và ký hợp đồng 
thi công.

 Thế là tôi đến với SCC, một công ty xuất 
phát điểm là chuyên thi công xây dựng các công 
trình nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào khu công nghiệp Tân Tạo. Khi ấy, với một 
công ty non trẻ như SCC thì mọi thứ đều thiếu 
thốn, từ nguồn vốn, nguồn nhân lực… đến vật 
tư, máy móc thiết bị mà lại phải thi công trên địa 
hình nền đất yếu, rất yếu; văn phòng làm việc 
thì đang xây dựng (văn phòng 9C bây giờ) nên 
chúng tôi đa số phải “tự lực cánh sinh” có gì xài 
đó, thuê mượn các nơi, còn kẹt lắm thì mới đề 
xuất các anh chị lãnh đạo mua cho; nơi làm việc, 
họp hành là những lán trại công trường, các 
quán cà phê cóc bên vỉa hè khu công nghiệp. 
Còn với tôi, mỗi ngày phải chạy một đoạn 
đường hơn 50 km, với nhiều ổ gà, ổ voi để đến 

với SCC cũng là một khó khăn nho nhỏ. 

 Tuy nhiên, với quyết tâm của những 
người trẻ như chị Đặng Thị Hoàng Phượng, chị 
Vân (Kế toán trưởng), sau này là chị Thủy, chị 
Oanh… cùng với bàn tay của các cán bộ nhân 
viên SCC thì những công trình nhà xưởng đầu 
tiên đã ra đời. Điểm nhấn chính là nhà máy xử lý 
nước thải với công suất 6.000 m3/ngày (một 
trong những nhà máy lớn, đầu tiên với công 
nghệ xử lý hiện đại ở TP.HCM) tại khu công 
nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành, đạt yêu cầu về 
kỹ mỹ thuật, bàn giao đúng tiến độ cho khách 
hàng mà nói như anh Sáng (trắc đạc): “chúng ta 
phải làm đẹp, làm“nét như con Sony” mới được 
nhé mọi người!”.

 Thành công bước đầu ấy đã động viên 
chúng tôi rất nhiều cũng như tạo niềm tin cho 
Ban lãnh đạo để đầu tư thêm các dự án khác: 
PhoDong Village, Hàm Tân – Bình Thuận, Quế 
Võ – Bắc Ninh, Tân Đức – Long An, Hưng Phú – 
Cần Thơ, Nhơn Hội, Qui Nhơn – Bình Định, Đà 
Nẵng… Nhiều công ty thành viên như SMC, 
MCC, SKB, SQC, Viet Union, SCCI… là những 
đứa con tinh thần mà chị Phượng và ban lãnh 
đạo đã ấp ủ, lần lượt ra đời. Dù SCC (& Tập đoàn 
SGI) đã trải qua rất nhiều khó khăn như khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thời điểm vô cùng 

khắc nghiệt với công tác đền bù giải tỏa tại khu 
công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh, giai đoạn nguy 
khốn, hoảng loạn như lời của chị vào năm 2012, 
chiến dịch “52 ngày đêm” tại PhoDong Village… 
Nhưng cho đến nay đa số các dự án và các công 
ty này đã thành công, đang có những bước tiến 
vững chắc, hoặc đã đạt những thành tựu rực rỡ 
dưới sự lãnh đạo của chị, anh Trần Việt Anh, anh 
Nguyễn Thành Vinh, anh Ngô Trung Lĩnh, chị 
Phương Thủy, chị Triệu Thanh, chị Cát Tường,… 
và của rất nhiều anh chị khác nữa.

 Là người trong cuộc, trải qua những giai 
đoạn khó khăn, nguy khốn và hoảng loạn cùng 
SCC như thế, thật lòng, đôi lúc trong tôi cũng có 
những lo lắng, hoang mang, nhưng với tôi, SCC 
và chị như gia đình thứ hai thân yêu nên tôi chưa 
bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Càng ở những lúc khó 
khăn, chỉ cần những lời động viên, khích lệ và 
hướng dẫn tận tình của chị, và sau này là của các 
anh chị quản lý trực tiếp (như anh Hòa Bình, anh 
Việt Anh,…) tôi đã vượt qua, tiếp tục đồng hành 
và thành công bước đầu với SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, Quế Võ, Hưng Phú, 
Nhơn Hội; dự án khu đô thị PhoDong Village, 
Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)

 

 

Chuyện bắt đầu                     từ một câu hỏi
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Như một mối duyên lành, SCC tròn 
20 tuổi thì anh Lê Minh Trí cũng đã 
đồng hành với SCC suốt 19 năm. 
Khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, 
Quế Võ, Hưng Phú, Nhơn Hội, dự 
án PhoDong Village, Fleur De Lys 
Quy Nhơn,… đã hằn dấu chân anh 
trong suốt 19 năm cuộc đời ấy.

Tại sao anh Minh Trí có thể gắn bó 
với công ty trong suốt 19 năm dài 
thử thách?

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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 Ngày ấy, tôi là một người trẻ, và với 
những người trẻ tuổi, nhất là ở các thành phố 
lớn, thay đổi nhiều công việc không có gì là lạ. 
Nhưng có lẽ như một cái duyên, vào những 
ngày cuối năm 2000, tôi đã gia nhập gia đình 
SCC qua một cuộc “phỏng vấn dã chiến” của 
anh Đặng Quang Hạnh – P.TGĐ Kỹ thuật, tại 
lán trại công trình Thuốc lá Bến Thành - Lô 26 
Đường 3 – khu công nghiệp Tân Tạo, một công 
trình đầu tay mà SCC đã nhận và ký hợp đồng 
thi công.

 Thế là tôi đến với SCC, một công ty xuất 
phát điểm là chuyên thi công xây dựng các công 
trình nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào khu công nghiệp Tân Tạo. Khi ấy, với một 
công ty non trẻ như SCC thì mọi thứ đều thiếu 
thốn, từ nguồn vốn, nguồn nhân lực… đến vật 
tư, máy móc thiết bị mà lại phải thi công trên địa 
hình nền đất yếu, rất yếu; văn phòng làm việc 
thì đang xây dựng (văn phòng 9C bây giờ) nên 
chúng tôi đa số phải “tự lực cánh sinh” có gì xài 
đó, thuê mượn các nơi, còn kẹt lắm thì mới đề 
xuất các anh chị lãnh đạo mua cho; nơi làm việc, 
họp hành là những lán trại công trường, các 
quán cà phê cóc bên vỉa hè khu công nghiệp. 
Còn với tôi, mỗi ngày phải chạy một đoạn 
đường hơn 50 km, với nhiều ổ gà, ổ voi để đến 

với SCC cũng là một khó khăn nho nhỏ. 

 Tuy nhiên, với quyết tâm của những 
người trẻ như chị Đặng Thị Hoàng Phượng, chị 
Vân (Kế toán trưởng), sau này là chị Thủy, chị 
Oanh… cùng với bàn tay của các cán bộ nhân 
viên SCC thì những công trình nhà xưởng đầu 
tiên đã ra đời. Điểm nhấn chính là nhà máy xử lý 
nước thải với công suất 6.000 m3/ngày (một 
trong những nhà máy lớn, đầu tiên với công 
nghệ xử lý hiện đại ở TP.HCM) tại khu công 
nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành, đạt yêu cầu về 
kỹ mỹ thuật, bàn giao đúng tiến độ cho khách 
hàng mà nói như anh Sáng (trắc đạc): “chúng ta 
phải làm đẹp, làm“nét như con Sony” mới được 
nhé mọi người!”.

 Thành công bước đầu ấy đã động viên 
chúng tôi rất nhiều cũng như tạo niềm tin cho 
Ban lãnh đạo để đầu tư thêm các dự án khác: 
PhoDong Village, Hàm Tân – Bình Thuận, Quế 
Võ – Bắc Ninh, Tân Đức – Long An, Hưng Phú – 
Cần Thơ, Nhơn Hội, Qui Nhơn – Bình Định, Đà 
Nẵng… Nhiều công ty thành viên như SMC, 
MCC, SKB, SQC, Viet Union, SCCI… là những 
đứa con tinh thần mà chị Phượng và ban lãnh 
đạo đã ấp ủ, lần lượt ra đời. Dù SCC (& Tập đoàn 
SGI) đã trải qua rất nhiều khó khăn như khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thời điểm vô cùng 

khắc nghiệt với công tác đền bù giải tỏa tại khu 
công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh, giai đoạn nguy 
khốn, hoảng loạn như lời của chị vào năm 2012, 
chiến dịch “52 ngày đêm” tại PhoDong Village… 
Nhưng cho đến nay đa số các dự án và các công 
ty này đã thành công, đang có những bước tiến 
vững chắc, hoặc đã đạt những thành tựu rực rỡ 
dưới sự lãnh đạo của chị, anh Trần Việt Anh, anh 
Nguyễn Thành Vinh, anh Ngô Trung Lĩnh, chị 
Phương Thủy, chị Triệu Thanh, chị Cát Tường,… 
và của rất nhiều anh chị khác nữa.

 Là người trong cuộc, trải qua những giai 
đoạn khó khăn, nguy khốn và hoảng loạn cùng 
SCC như thế, thật lòng, đôi lúc trong tôi cũng có 
những lo lắng, hoang mang, nhưng với tôi, SCC 
và chị như gia đình thứ hai thân yêu nên tôi chưa 
bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Càng ở những lúc khó 
khăn, chỉ cần những lời động viên, khích lệ và 
hướng dẫn tận tình của chị, và sau này là của các 
anh chị quản lý trực tiếp (như anh Hòa Bình, anh 
Việt Anh,…) tôi đã vượt qua, tiếp tục đồng hành 
và thành công bước đầu với SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, Quế Võ, Hưng Phú, 
Nhơn Hội; dự án khu đô thị PhoDong Village, 
Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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 Ngày ấy, tôi là một người trẻ, và với 
những người trẻ tuổi, nhất là ở các thành phố 
lớn, thay đổi nhiều công việc không có gì là lạ. 
Nhưng có lẽ như một cái duyên, vào những 
ngày cuối năm 2000, tôi đã gia nhập gia đình 
SCC qua một cuộc “phỏng vấn dã chiến” của 
anh Đặng Quang Hạnh – P.TGĐ Kỹ thuật, tại 
lán trại công trình Thuốc lá Bến Thành - Lô 26 
Đường 3 – khu công nghiệp Tân Tạo, một công 
trình đầu tay mà SCC đã nhận và ký hợp đồng 
thi công.

 Thế là tôi đến với SCC, một công ty xuất 
phát điểm là chuyên thi công xây dựng các công 
trình nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào khu công nghiệp Tân Tạo. Khi ấy, với một 
công ty non trẻ như SCC thì mọi thứ đều thiếu 
thốn, từ nguồn vốn, nguồn nhân lực… đến vật 
tư, máy móc thiết bị mà lại phải thi công trên địa 
hình nền đất yếu, rất yếu; văn phòng làm việc 
thì đang xây dựng (văn phòng 9C bây giờ) nên 
chúng tôi đa số phải “tự lực cánh sinh” có gì xài 
đó, thuê mượn các nơi, còn kẹt lắm thì mới đề 
xuất các anh chị lãnh đạo mua cho; nơi làm việc, 
họp hành là những lán trại công trường, các 
quán cà phê cóc bên vỉa hè khu công nghiệp. 
Còn với tôi, mỗi ngày phải chạy một đoạn 
đường hơn 50 km, với nhiều ổ gà, ổ voi để đến 

với SCC cũng là một khó khăn nho nhỏ. 

 Tuy nhiên, với quyết tâm của những 
người trẻ như chị Đặng Thị Hoàng Phượng, chị 
Vân (Kế toán trưởng), sau này là chị Thủy, chị 
Oanh… cùng với bàn tay của các cán bộ nhân 
viên SCC thì những công trình nhà xưởng đầu 
tiên đã ra đời. Điểm nhấn chính là nhà máy xử lý 
nước thải với công suất 6.000 m3/ngày (một 
trong những nhà máy lớn, đầu tiên với công 
nghệ xử lý hiện đại ở TP.HCM) tại khu công 
nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành, đạt yêu cầu về 
kỹ mỹ thuật, bàn giao đúng tiến độ cho khách 
hàng mà nói như anh Sáng (trắc đạc): “chúng ta 
phải làm đẹp, làm“nét như con Sony” mới được 
nhé mọi người!”.

 Thành công bước đầu ấy đã động viên 
chúng tôi rất nhiều cũng như tạo niềm tin cho 
Ban lãnh đạo để đầu tư thêm các dự án khác: 
PhoDong Village, Hàm Tân – Bình Thuận, Quế 
Võ – Bắc Ninh, Tân Đức – Long An, Hưng Phú – 
Cần Thơ, Nhơn Hội, Qui Nhơn – Bình Định, Đà 
Nẵng… Nhiều công ty thành viên như SMC, 
MCC, SKB, SQC, Viet Union, SCCI… là những 
đứa con tinh thần mà chị Phượng và ban lãnh 
đạo đã ấp ủ, lần lượt ra đời. Dù SCC (& Tập đoàn 
SGI) đã trải qua rất nhiều khó khăn như khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thời điểm vô cùng 

khắc nghiệt với công tác đền bù giải tỏa tại khu 
công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh, giai đoạn nguy 
khốn, hoảng loạn như lời của chị vào năm 2012, 
chiến dịch “52 ngày đêm” tại PhoDong Village… 
Nhưng cho đến nay đa số các dự án và các công 
ty này đã thành công, đang có những bước tiến 
vững chắc, hoặc đã đạt những thành tựu rực rỡ 
dưới sự lãnh đạo của chị, anh Trần Việt Anh, anh 
Nguyễn Thành Vinh, anh Ngô Trung Lĩnh, chị 
Phương Thủy, chị Triệu Thanh, chị Cát Tường,… 
và của rất nhiều anh chị khác nữa.

 Là người trong cuộc, trải qua những giai 
đoạn khó khăn, nguy khốn và hoảng loạn cùng 
SCC như thế, thật lòng, đôi lúc trong tôi cũng có 
những lo lắng, hoang mang, nhưng với tôi, SCC 
và chị như gia đình thứ hai thân yêu nên tôi chưa 
bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Càng ở những lúc khó 
khăn, chỉ cần những lời động viên, khích lệ và 
hướng dẫn tận tình của chị, và sau này là của các 
anh chị quản lý trực tiếp (như anh Hòa Bình, anh 
Việt Anh,…) tôi đã vượt qua, tiếp tục đồng hành 
và thành công bước đầu với SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, Quế Võ, Hưng Phú, 
Nhơn Hội; dự án khu đô thị PhoDong Village, 
Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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 Ngày ấy, tôi là một người trẻ, và với 
những người trẻ tuổi, nhất là ở các thành phố 
lớn, thay đổi nhiều công việc không có gì là lạ. 
Nhưng có lẽ như một cái duyên, vào những 
ngày cuối năm 2000, tôi đã gia nhập gia đình 
SCC qua một cuộc “phỏng vấn dã chiến” của 
anh Đặng Quang Hạnh – P.TGĐ Kỹ thuật, tại 
lán trại công trình Thuốc lá Bến Thành - Lô 26 
Đường 3 – khu công nghiệp Tân Tạo, một công 
trình đầu tay mà SCC đã nhận và ký hợp đồng 
thi công.

 Thế là tôi đến với SCC, một công ty xuất 
phát điểm là chuyên thi công xây dựng các công 
trình nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào khu công nghiệp Tân Tạo. Khi ấy, với một 
công ty non trẻ như SCC thì mọi thứ đều thiếu 
thốn, từ nguồn vốn, nguồn nhân lực… đến vật 
tư, máy móc thiết bị mà lại phải thi công trên địa 
hình nền đất yếu, rất yếu; văn phòng làm việc 
thì đang xây dựng (văn phòng 9C bây giờ) nên 
chúng tôi đa số phải “tự lực cánh sinh” có gì xài 
đó, thuê mượn các nơi, còn kẹt lắm thì mới đề 
xuất các anh chị lãnh đạo mua cho; nơi làm việc, 
họp hành là những lán trại công trường, các 
quán cà phê cóc bên vỉa hè khu công nghiệp. 
Còn với tôi, mỗi ngày phải chạy một đoạn 
đường hơn 50 km, với nhiều ổ gà, ổ voi để đến 

với SCC cũng là một khó khăn nho nhỏ. 

 Tuy nhiên, với quyết tâm của những 
người trẻ như chị Đặng Thị Hoàng Phượng, chị 
Vân (Kế toán trưởng), sau này là chị Thủy, chị 
Oanh… cùng với bàn tay của các cán bộ nhân 
viên SCC thì những công trình nhà xưởng đầu 
tiên đã ra đời. Điểm nhấn chính là nhà máy xử lý 
nước thải với công suất 6.000 m3/ngày (một 
trong những nhà máy lớn, đầu tiên với công 
nghệ xử lý hiện đại ở TP.HCM) tại khu công 
nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành, đạt yêu cầu về 
kỹ mỹ thuật, bàn giao đúng tiến độ cho khách 
hàng mà nói như anh Sáng (trắc đạc): “chúng ta 
phải làm đẹp, làm“nét như con Sony” mới được 
nhé mọi người!”.

 Thành công bước đầu ấy đã động viên 
chúng tôi rất nhiều cũng như tạo niềm tin cho 
Ban lãnh đạo để đầu tư thêm các dự án khác: 
PhoDong Village, Hàm Tân – Bình Thuận, Quế 
Võ – Bắc Ninh, Tân Đức – Long An, Hưng Phú – 
Cần Thơ, Nhơn Hội, Qui Nhơn – Bình Định, Đà 
Nẵng… Nhiều công ty thành viên như SMC, 
MCC, SKB, SQC, Viet Union, SCCI… là những 
đứa con tinh thần mà chị Phượng và ban lãnh 
đạo đã ấp ủ, lần lượt ra đời. Dù SCC (& Tập đoàn 
SGI) đã trải qua rất nhiều khó khăn như khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thời điểm vô cùng 

khắc nghiệt với công tác đền bù giải tỏa tại khu 
công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh, giai đoạn nguy 
khốn, hoảng loạn như lời của chị vào năm 2012, 
chiến dịch “52 ngày đêm” tại PhoDong Village… 
Nhưng cho đến nay đa số các dự án và các công 
ty này đã thành công, đang có những bước tiến 
vững chắc, hoặc đã đạt những thành tựu rực rỡ 
dưới sự lãnh đạo của chị, anh Trần Việt Anh, anh 
Nguyễn Thành Vinh, anh Ngô Trung Lĩnh, chị 
Phương Thủy, chị Triệu Thanh, chị Cát Tường,… 
và của rất nhiều anh chị khác nữa.

 Là người trong cuộc, trải qua những giai 
đoạn khó khăn, nguy khốn và hoảng loạn cùng 
SCC như thế, thật lòng, đôi lúc trong tôi cũng có 
những lo lắng, hoang mang, nhưng với tôi, SCC 
và chị như gia đình thứ hai thân yêu nên tôi chưa 
bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Càng ở những lúc khó 
khăn, chỉ cần những lời động viên, khích lệ và 
hướng dẫn tận tình của chị, và sau này là của các 
anh chị quản lý trực tiếp (như anh Hòa Bình, anh 
Việt Anh,…) tôi đã vượt qua, tiếp tục đồng hành 
và thành công bước đầu với SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, Quế Võ, Hưng Phú, 
Nhơn Hội; dự án khu đô thị PhoDong Village, 
Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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 Ngày ấy, tôi là một người trẻ, và với 
những người trẻ tuổi, nhất là ở các thành phố 
lớn, thay đổi nhiều công việc không có gì là lạ. 
Nhưng có lẽ như một cái duyên, vào những 
ngày cuối năm 2000, tôi đã gia nhập gia đình 
SCC qua một cuộc “phỏng vấn dã chiến” của 
anh Đặng Quang Hạnh – P.TGĐ Kỹ thuật, tại 
lán trại công trình Thuốc lá Bến Thành - Lô 26 
Đường 3 – khu công nghiệp Tân Tạo, một công 
trình đầu tay mà SCC đã nhận và ký hợp đồng 
thi công.

 Thế là tôi đến với SCC, một công ty xuất 
phát điểm là chuyên thi công xây dựng các công 
trình nhà xưởng cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào khu công nghiệp Tân Tạo. Khi ấy, với một 
công ty non trẻ như SCC thì mọi thứ đều thiếu 
thốn, từ nguồn vốn, nguồn nhân lực… đến vật 
tư, máy móc thiết bị mà lại phải thi công trên địa 
hình nền đất yếu, rất yếu; văn phòng làm việc 
thì đang xây dựng (văn phòng 9C bây giờ) nên 
chúng tôi đa số phải “tự lực cánh sinh” có gì xài 
đó, thuê mượn các nơi, còn kẹt lắm thì mới đề 
xuất các anh chị lãnh đạo mua cho; nơi làm việc, 
họp hành là những lán trại công trường, các 
quán cà phê cóc bên vỉa hè khu công nghiệp. 
Còn với tôi, mỗi ngày phải chạy một đoạn 
đường hơn 50 km, với nhiều ổ gà, ổ voi để đến 

với SCC cũng là một khó khăn nho nhỏ. 

 Tuy nhiên, với quyết tâm của những 
người trẻ như chị Đặng Thị Hoàng Phượng, chị 
Vân (Kế toán trưởng), sau này là chị Thủy, chị 
Oanh… cùng với bàn tay của các cán bộ nhân 
viên SCC thì những công trình nhà xưởng đầu 
tiên đã ra đời. Điểm nhấn chính là nhà máy xử lý 
nước thải với công suất 6.000 m3/ngày (một 
trong những nhà máy lớn, đầu tiên với công 
nghệ xử lý hiện đại ở TP.HCM) tại khu công 
nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành, đạt yêu cầu về 
kỹ mỹ thuật, bàn giao đúng tiến độ cho khách 
hàng mà nói như anh Sáng (trắc đạc): “chúng ta 
phải làm đẹp, làm“nét như con Sony” mới được 
nhé mọi người!”.

 Thành công bước đầu ấy đã động viên 
chúng tôi rất nhiều cũng như tạo niềm tin cho 
Ban lãnh đạo để đầu tư thêm các dự án khác: 
PhoDong Village, Hàm Tân – Bình Thuận, Quế 
Võ – Bắc Ninh, Tân Đức – Long An, Hưng Phú – 
Cần Thơ, Nhơn Hội, Qui Nhơn – Bình Định, Đà 
Nẵng… Nhiều công ty thành viên như SMC, 
MCC, SKB, SQC, Viet Union, SCCI… là những 
đứa con tinh thần mà chị Phượng và ban lãnh 
đạo đã ấp ủ, lần lượt ra đời. Dù SCC (& Tập đoàn 
SGI) đã trải qua rất nhiều khó khăn như khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thời điểm vô cùng 

khắc nghiệt với công tác đền bù giải tỏa tại khu 
công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh, giai đoạn nguy 
khốn, hoảng loạn như lời của chị vào năm 2012, 
chiến dịch “52 ngày đêm” tại PhoDong Village… 
Nhưng cho đến nay đa số các dự án và các công 
ty này đã thành công, đang có những bước tiến 
vững chắc, hoặc đã đạt những thành tựu rực rỡ 
dưới sự lãnh đạo của chị, anh Trần Việt Anh, anh 
Nguyễn Thành Vinh, anh Ngô Trung Lĩnh, chị 
Phương Thủy, chị Triệu Thanh, chị Cát Tường,… 
và của rất nhiều anh chị khác nữa.

 Là người trong cuộc, trải qua những giai 
đoạn khó khăn, nguy khốn và hoảng loạn cùng 
SCC như thế, thật lòng, đôi lúc trong tôi cũng có 
những lo lắng, hoang mang, nhưng với tôi, SCC 
và chị như gia đình thứ hai thân yêu nên tôi chưa 
bao giờ có suy nghĩ từ bỏ. Càng ở những lúc khó 
khăn, chỉ cần những lời động viên, khích lệ và 
hướng dẫn tận tình của chị, và sau này là của các 
anh chị quản lý trực tiếp (như anh Hòa Bình, anh 
Việt Anh,…) tôi đã vượt qua, tiếp tục đồng hành 
và thành công bước đầu với SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo, Tân Đức, Quế Võ, Hưng Phú, 
Nhơn Hội; dự án khu đô thị PhoDong Village, 
Fleur De Lys Quy Nhơn,… và tôi có niềm tin sẽ 
tiếp tục gặt hái thêm những thành công khác 
cùng với các dự án tiếp theo của SCC sau này.

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng: “Sao Trí lại làm ở 
SCC lâu quá vậy?”. Bởi từ lâu, tôi đã xem đây là 
ngôi nhà thứ hai của mình.

Sài Gòn, tháng 6/2019

LÊ MINH TRÍ  
(Trưởng bộ phận Dự toán Ban Quản lý dự án - 

Công ty SCC)
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Trụ sở trước đây của Công ty SCC
tại KCN Tân Tạo, Quận Tân Bình



 “Đường xa… xa quá!” Đó là câu nói 
trong đầu tôi vào buổi sáng đầu tiên chạy xe 
máy đến văn phòng của SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo dự buổi phỏng vấn vào một 
ngày đầu tháng 3 năm 2010. Lúc đó tôi tự nhủ 
“phỏng vấn mà đạt chắc mình cũng không đi 
làm nổi với đoạn đường đi về mỗi ngày trên 50 
km này đâu”. Thế nhưng, sau ba vòng phỏng 
vấn tôi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực rất 
mới: bất động sản công nghiệp.

 Khi gia nhập vào SCC, hòa cùng các 
phòng ban, tôi thấy được cái “mộc” trong tính 
tình những đồng nghiệp tại đây. Và thấy đoạn 
đường tôi đi về mỗi ngày không còn là gì so với 
đoạn đường khoảng 100 km của anh nhân viên 
Phòng Dự án. Tại sao mọi người vẫn gắn bó với 
công ty, phải chăng là lòng nhiệt huyết, đam mê 
trong công việc?

 Tôi gia nhập SCC khi Việt Nam chưa 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
năm 2007-2008 thì lại tiếp sang giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế năm 2011-2012 khiến gần 100.000 
doanh nghiệp phá sản tại Việt Nam, tại SCC 
cũng chịu hệ lụy không kém. Thời điểm ấy tôi vô 
cùng cám ơn chị Phượng đã tin tưởng giao cho 
tôi phụ trách Phòng Kinh doanh Tiếp thị khi sản 
phẩm của công ty có hàng loạt nhà xưởng tại 

khu công nghiệp Tân Phú Trung còn trống. Các 
nhà xưởng hiện tại ở khu công nghiệp Tân Tạo 
thì khách hàng hiện hữu phá sản hoặc thanh lý 
hợp đồng trước hạn khá nhiều. Tôi và các anh 
chị em trong công ty đối diện với khá nhiều áp 
lực: áp lực cho thuê các nhà xưởng mới và lấp 
đầy các nhà xưởng khách hàng thanh lý trước 
hạn, áp lực hỗ trợ các doanh nghiệp đang thuê 
nhà xưởng trong giai đoạn khó khăn này để họ 
không phá sản, trong khi hoàn cảnh công ty thời 
điểm đó cũng khó khăn không kém... Các áp lực 
đó luôn thôi thúc cán bộ nhân viên tại SCC cố 
gắng hết mình hoàn thành công việc. Thú thật là 
bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không nhớ hết 
từng chi tiết và cũng không hiểu tại sao thời 
điểm đó mọi người vượt qua được giai đoạn khó 
khăn đó, tôi chỉ nhớ tôi có nói với chị Phượng là 
“Em sẽ làm hết khả năng của em ạ”.

 Trong lúc khó khăn nhất, nhờ có sự lãnh 
đạo tài tình của ban lãnh đạo: chị Phượng, chị 
Thủy cùng với sự đoàn kết, hết mình của cán bộ 
nhân viên mà chúng tôi đã dần vượt qua giai 
đoạn ấy. Tôi phát hiện ở bản thân tôi, dường như 
càng khó khăn tôi lại càng đam mê hơn. Đam mê 
cái cảm giác chinh phục được một khách hàng 
trong hay ngoài nước ký được hợp đồng thuê 
nhà xưởng. Đó là cả một quá trình đi từ market-
ing, tiếp cận khách hàng, đến tư vấn về đầu tư, 

xây dựng. Phải nói để ký được một hợp đồng 
cho thuê nhà xưởng là cả một quá trình với sự 
phối hợp chặt chẽ của các phòng ban. Cùng 
nhau đi qua những tháng năm gian khó đó, 
chúng tôi cảm nhận được sự đoàn kết tạo nên 
sức mạnh của tập thể gia đình SCC.

 Tôi và mọi người đã gắn bó tại SCC, làm 
việc hết mình và luôn xem SCC là ngôi nhà thứ 
hai, và đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi: “Đường 
xa quá mà sao vẫn mỗi ngày đi về với SCC?”.  

TP.HCM, tháng 5/2019�                                                                                                                           

NGÔ THỊ XUÂN THANH 
(Phó TGĐ - Công ty SCCI)

Đường xa … xa quá!
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“Em sẽ làm hết khả năng của em ạ” - 
đó là lời hứa với người Chị, người 
lãnh đạo của mình và cũng có lẽ là 
lời hứa với lòng mình. Chúng tôi tin 
rằng ngay tại giây phút mà lời nói ấy 
được thốt ra cũng chính là “lửa” 
trong lòng chị đã bùng cháy khát 
khao và sự quyết tâm mãnh liệt thử 
sức mình trong một nhiệm vụ mới. 

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

NGÔ THỊ XUÂN THANH
(Phó TGĐ - Công ty SCCI)



 “Đường xa… xa quá!” Đó là câu nói 
trong đầu tôi vào buổi sáng đầu tiên chạy xe 
máy đến văn phòng của SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo dự buổi phỏng vấn vào một 
ngày đầu tháng 3 năm 2010. Lúc đó tôi tự nhủ 
“phỏng vấn mà đạt chắc mình cũng không đi 
làm nổi với đoạn đường đi về mỗi ngày trên 50 
km này đâu”. Thế nhưng, sau ba vòng phỏng 
vấn tôi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực rất 
mới: bất động sản công nghiệp.

 Khi gia nhập vào SCC, hòa cùng các 
phòng ban, tôi thấy được cái “mộc” trong tính 
tình những đồng nghiệp tại đây. Và thấy đoạn 
đường tôi đi về mỗi ngày không còn là gì so với 
đoạn đường khoảng 100 km của anh nhân viên 
Phòng Dự án. Tại sao mọi người vẫn gắn bó với 
công ty, phải chăng là lòng nhiệt huyết, đam mê 
trong công việc?

 Tôi gia nhập SCC khi Việt Nam chưa 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
năm 2007-2008 thì lại tiếp sang giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế năm 2011-2012 khiến gần 100.000 
doanh nghiệp phá sản tại Việt Nam, tại SCC 
cũng chịu hệ lụy không kém. Thời điểm ấy tôi vô 
cùng cám ơn chị Phượng đã tin tưởng giao cho 
tôi phụ trách Phòng Kinh doanh Tiếp thị khi sản 
phẩm của công ty có hàng loạt nhà xưởng tại 

khu công nghiệp Tân Phú Trung còn trống. Các 
nhà xưởng hiện tại ở khu công nghiệp Tân Tạo 
thì khách hàng hiện hữu phá sản hoặc thanh lý 
hợp đồng trước hạn khá nhiều. Tôi và các anh 
chị em trong công ty đối diện với khá nhiều áp 
lực: áp lực cho thuê các nhà xưởng mới và lấp 
đầy các nhà xưởng khách hàng thanh lý trước 
hạn, áp lực hỗ trợ các doanh nghiệp đang thuê 
nhà xưởng trong giai đoạn khó khăn này để họ 
không phá sản, trong khi hoàn cảnh công ty thời 
điểm đó cũng khó khăn không kém... Các áp lực 
đó luôn thôi thúc cán bộ nhân viên tại SCC cố 
gắng hết mình hoàn thành công việc. Thú thật là 
bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không nhớ hết 
từng chi tiết và cũng không hiểu tại sao thời 
điểm đó mọi người vượt qua được giai đoạn khó 
khăn đó, tôi chỉ nhớ tôi có nói với chị Phượng là 
“Em sẽ làm hết khả năng của em ạ”.

 Trong lúc khó khăn nhất, nhờ có sự lãnh 
đạo tài tình của ban lãnh đạo: chị Phượng, chị 
Thủy cùng với sự đoàn kết, hết mình của cán bộ 
nhân viên mà chúng tôi đã dần vượt qua giai 
đoạn ấy. Tôi phát hiện ở bản thân tôi, dường như 
càng khó khăn tôi lại càng đam mê hơn. Đam mê 
cái cảm giác chinh phục được một khách hàng 
trong hay ngoài nước ký được hợp đồng thuê 
nhà xưởng. Đó là cả một quá trình đi từ market-
ing, tiếp cận khách hàng, đến tư vấn về đầu tư, 

xây dựng. Phải nói để ký được một hợp đồng 
cho thuê nhà xưởng là cả một quá trình với sự 
phối hợp chặt chẽ của các phòng ban. Cùng 
nhau đi qua những tháng năm gian khó đó, 
chúng tôi cảm nhận được sự đoàn kết tạo nên 
sức mạnh của tập thể gia đình SCC.

 Tôi và mọi người đã gắn bó tại SCC, làm 
việc hết mình và luôn xem SCC là ngôi nhà thứ 
hai, và đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi: “Đường 
xa quá mà sao vẫn mỗi ngày đi về với SCC?”.  

TP.HCM, tháng 5/2019�                                                                                                                           

NGÔ THỊ XUÂN THANH 
(Phó TGĐ - Công ty SCCI)
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 “Đường xa… xa quá!” Đó là câu nói 
trong đầu tôi vào buổi sáng đầu tiên chạy xe 
máy đến văn phòng của SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo dự buổi phỏng vấn vào một 
ngày đầu tháng 3 năm 2010. Lúc đó tôi tự nhủ 
“phỏng vấn mà đạt chắc mình cũng không đi 
làm nổi với đoạn đường đi về mỗi ngày trên 50 
km này đâu”. Thế nhưng, sau ba vòng phỏng 
vấn tôi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực rất 
mới: bất động sản công nghiệp.

 Khi gia nhập vào SCC, hòa cùng các 
phòng ban, tôi thấy được cái “mộc” trong tính 
tình những đồng nghiệp tại đây. Và thấy đoạn 
đường tôi đi về mỗi ngày không còn là gì so với 
đoạn đường khoảng 100 km của anh nhân viên 
Phòng Dự án. Tại sao mọi người vẫn gắn bó với 
công ty, phải chăng là lòng nhiệt huyết, đam mê 
trong công việc?

 Tôi gia nhập SCC khi Việt Nam chưa 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
năm 2007-2008 thì lại tiếp sang giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế năm 2011-2012 khiến gần 100.000 
doanh nghiệp phá sản tại Việt Nam, tại SCC 
cũng chịu hệ lụy không kém. Thời điểm ấy tôi vô 
cùng cám ơn chị Phượng đã tin tưởng giao cho 
tôi phụ trách Phòng Kinh doanh Tiếp thị khi sản 
phẩm của công ty có hàng loạt nhà xưởng tại 

khu công nghiệp Tân Phú Trung còn trống. Các 
nhà xưởng hiện tại ở khu công nghiệp Tân Tạo 
thì khách hàng hiện hữu phá sản hoặc thanh lý 
hợp đồng trước hạn khá nhiều. Tôi và các anh 
chị em trong công ty đối diện với khá nhiều áp 
lực: áp lực cho thuê các nhà xưởng mới và lấp 
đầy các nhà xưởng khách hàng thanh lý trước 
hạn, áp lực hỗ trợ các doanh nghiệp đang thuê 
nhà xưởng trong giai đoạn khó khăn này để họ 
không phá sản, trong khi hoàn cảnh công ty thời 
điểm đó cũng khó khăn không kém... Các áp lực 
đó luôn thôi thúc cán bộ nhân viên tại SCC cố 
gắng hết mình hoàn thành công việc. Thú thật là 
bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không nhớ hết 
từng chi tiết và cũng không hiểu tại sao thời 
điểm đó mọi người vượt qua được giai đoạn khó 
khăn đó, tôi chỉ nhớ tôi có nói với chị Phượng là 
“Em sẽ làm hết khả năng của em ạ”.

 Trong lúc khó khăn nhất, nhờ có sự lãnh 
đạo tài tình của ban lãnh đạo: chị Phượng, chị 
Thủy cùng với sự đoàn kết, hết mình của cán bộ 
nhân viên mà chúng tôi đã dần vượt qua giai 
đoạn ấy. Tôi phát hiện ở bản thân tôi, dường như 
càng khó khăn tôi lại càng đam mê hơn. Đam mê 
cái cảm giác chinh phục được một khách hàng 
trong hay ngoài nước ký được hợp đồng thuê 
nhà xưởng. Đó là cả một quá trình đi từ market-
ing, tiếp cận khách hàng, đến tư vấn về đầu tư, 

xây dựng. Phải nói để ký được một hợp đồng 
cho thuê nhà xưởng là cả một quá trình với sự 
phối hợp chặt chẽ của các phòng ban. Cùng 
nhau đi qua những tháng năm gian khó đó, 
chúng tôi cảm nhận được sự đoàn kết tạo nên 
sức mạnh của tập thể gia đình SCC.

 Tôi và mọi người đã gắn bó tại SCC, làm 
việc hết mình và luôn xem SCC là ngôi nhà thứ 
hai, và đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi: “Đường 
xa quá mà sao vẫn mỗi ngày đi về với SCC?”.  

TP.HCM, tháng 5/2019�                                                                                                                           

NGÔ THỊ XUÂN THANH 
(Phó TGĐ - Công ty SCCI)
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 “Đường xa… xa quá!” Đó là câu nói 
trong đầu tôi vào buổi sáng đầu tiên chạy xe 
máy đến văn phòng của SCC tại khu công 
nghiệp Tân Tạo dự buổi phỏng vấn vào một 
ngày đầu tháng 3 năm 2010. Lúc đó tôi tự nhủ 
“phỏng vấn mà đạt chắc mình cũng không đi 
làm nổi với đoạn đường đi về mỗi ngày trên 50 
km này đâu”. Thế nhưng, sau ba vòng phỏng 
vấn tôi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực rất 
mới: bất động sản công nghiệp.

 Khi gia nhập vào SCC, hòa cùng các 
phòng ban, tôi thấy được cái “mộc” trong tính 
tình những đồng nghiệp tại đây. Và thấy đoạn 
đường tôi đi về mỗi ngày không còn là gì so với 
đoạn đường khoảng 100 km của anh nhân viên 
Phòng Dự án. Tại sao mọi người vẫn gắn bó với 
công ty, phải chăng là lòng nhiệt huyết, đam mê 
trong công việc?

 Tôi gia nhập SCC khi Việt Nam chưa 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
năm 2007-2008 thì lại tiếp sang giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế năm 2011-2012 khiến gần 100.000 
doanh nghiệp phá sản tại Việt Nam, tại SCC 
cũng chịu hệ lụy không kém. Thời điểm ấy tôi vô 
cùng cám ơn chị Phượng đã tin tưởng giao cho 
tôi phụ trách Phòng Kinh doanh Tiếp thị khi sản 
phẩm của công ty có hàng loạt nhà xưởng tại 

khu công nghiệp Tân Phú Trung còn trống. Các 
nhà xưởng hiện tại ở khu công nghiệp Tân Tạo 
thì khách hàng hiện hữu phá sản hoặc thanh lý 
hợp đồng trước hạn khá nhiều. Tôi và các anh 
chị em trong công ty đối diện với khá nhiều áp 
lực: áp lực cho thuê các nhà xưởng mới và lấp 
đầy các nhà xưởng khách hàng thanh lý trước 
hạn, áp lực hỗ trợ các doanh nghiệp đang thuê 
nhà xưởng trong giai đoạn khó khăn này để họ 
không phá sản, trong khi hoàn cảnh công ty thời 
điểm đó cũng khó khăn không kém... Các áp lực 
đó luôn thôi thúc cán bộ nhân viên tại SCC cố 
gắng hết mình hoàn thành công việc. Thú thật là 
bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không nhớ hết 
từng chi tiết và cũng không hiểu tại sao thời 
điểm đó mọi người vượt qua được giai đoạn khó 
khăn đó, tôi chỉ nhớ tôi có nói với chị Phượng là 
“Em sẽ làm hết khả năng của em ạ”.

 Trong lúc khó khăn nhất, nhờ có sự lãnh 
đạo tài tình của ban lãnh đạo: chị Phượng, chị 
Thủy cùng với sự đoàn kết, hết mình của cán bộ 
nhân viên mà chúng tôi đã dần vượt qua giai 
đoạn ấy. Tôi phát hiện ở bản thân tôi, dường như 
càng khó khăn tôi lại càng đam mê hơn. Đam mê 
cái cảm giác chinh phục được một khách hàng 
trong hay ngoài nước ký được hợp đồng thuê 
nhà xưởng. Đó là cả một quá trình đi từ market-
ing, tiếp cận khách hàng, đến tư vấn về đầu tư, 

xây dựng. Phải nói để ký được một hợp đồng 
cho thuê nhà xưởng là cả một quá trình với sự 
phối hợp chặt chẽ của các phòng ban. Cùng 
nhau đi qua những tháng năm gian khó đó, 
chúng tôi cảm nhận được sự đoàn kết tạo nên 
sức mạnh của tập thể gia đình SCC.

 Tôi và mọi người đã gắn bó tại SCC, làm 
việc hết mình và luôn xem SCC là ngôi nhà thứ 
hai, và đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi: “Đường 
xa quá mà sao vẫn mỗi ngày đi về với SCC?”.  

TP.HCM, tháng 5/2019�                                                                                                                           

NGÔ THỊ XUÂN THANH 
(Phó TGĐ - Công ty SCCI)
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Dãy nhà xưởng của Công ty SCCI
tại KCN Tân Đô và KCN Tân Tạo



 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)

SMC, SKB, SQCMột chặng đường nhiều cảm xúc
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Với 13 năm gắn bó và yêu thương 
công ty mình đang làm việc, những 
giọt mồ hôi của anh Nguyễn Quốc 
Khánh đã cùng với các anh em thắp 
sáng lên ngọn lửa lò cũng là thắp sáng 
lên ngọn lửa trong tim mình. Anh đã 
không ngại khó, ngại khổ để cùng các 
đồng nghiệp của mình “chinh chiến” 
qua các dự án quan trọng của Công ty 
SMC, SKB và SQC.

Cũng chính vì lẽ ấy, anh cảm nhận SMC đã sinh ra con người nhiệt 
huyết, SKB đã tôi luyện sự trưởng thành và SQC đã mang đến cho 
anh một gia đình nhỏ ấm áp. Những chia sẻ của anh bắt nguồn từ 
những cảm xúc mãnh liệt, thiết tha và đầy tự hào.

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)



 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)
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 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên 
bình và rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày, 
một ngày định mệnh của cuộc đời. Ngày 
15/03/2006, tôi có cơ hội vào làm ở Công ty SMC 
với vai trò là nhân viên sửa chữa của xí nghiệp cơ 
khí. Một anh chàng nhà quê lên tỉnh! Một cảm 
giác thật lạ khi sống ở một thành phố lớn. Có 
nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: “Không 
biết công việc rồi sẽ ra sao? Không biết sau này sẽ 
đi về đâu?”. Nhưng con đường nào rồi mình 
cũng phải đi! Bước đi bằng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, bằng sự chân thành của bản thân. Cố gắng hết 
mình là được. Bước đi với những gì mình đang có 
để đi tìm sự chia sẻ từ trái tim. Tôi thầm nghĩ.

Một bàn chân bé nhỏ, bước đi trên đường đời
Một đôi mắt hồn nhiên dõi theo muôn dặm đường
Một khối óc bình thường lắng nghe trái tim đập
Một trái tim chân thật mở lối đường ta đi.

 Khi đến với SMC, may mắn một điều là 
công ty đã tạo điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. 
Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực hết mình của anh chị em đã đưa SMC lên 
tầm cao mới. Đặc biệt là đầu năm 2005, Công ty 
SMC đã ký được hợp đồng với Obayashi - nhà 
thầu lớn và uy tín của Nhật Bản để làm dự án 
Đại lộ Đông Tây. Một dự án làm đòn bẩy để đưa 
SMC trở thành đơn vị cung cấp bê tông lớn nhất 

và uy tín của TP.HCM. Để đáp ứng với những 
yêu cầu khắt khe của nhà thầu Obayashi, Ban 
Giám đốc đã quyết định xây dựng thêm một 
trạm bê tông có công suất 90 m3/h của Eurotec. 
Bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân 
viên công ty, tháng 01/2007 công ty đã khánh 
thành thêm trạm bê tông thứ hai, nâng công suất 
trạm lên 200 m3. Thời gian này chị Nguyễn Trần 
Triệu Thanh làm Giám đốc. Từ đó, tôi được giao 
nhiệm vụ nhiều hơn. Cho đến tháng 7/2009, dự 
án Đại lộ Đông Tây cơ bản đã hoàn thành.

 Lúc đó, anh Nguyễn Thành Vinh - Giám 
đốc Công ty SMC được chị Phượng - Chủ tịch 
HĐQT giao thêm nhiệm vụ mới là kiêm luôn 
Giám đốc của Công ty CP Xây dựng Sài Gòn 
Kinh Bắc (SKB). Và anh Vinh đã hỏi tôi: “Khánh 
đi Bắc Ninh với anh và anh Nghĩa nha?”. Một 
câu hỏi không giống như của một người Giám 
đốc nói với nhân viên mà như là của một người 
anh nói với em. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, 
để được trải nghiệm cuộc sống mới. Nó đã thúc 
giục tôi, lên đường. Lúc này, đâu đó trong tâm 
trí tôi bỗng vang lên những dòng thơ của Chế 
Lan Viên:

"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu."

 Thế là ngày 14/07/2009, trên con tàu 
"Tây Bắc" tôi đã ra đến Hà Nội như "Gặp nhau 
trong mơ", không ngờ cuộc đời mình được ra Hà 
Nội. Rồi đến Thành phố Bắc Ninh, cái nôi của 
làn điệu quan họ! Cuộc đời tôi lại qua một bước 
ngoặt mới!

 Ngày đầu mới ra Bắc Ninh tôi khá ngỡ 
ngàng, phải làm quen với môi trường mới, làm 
quen với con người mới, văn hóa mới... Sau một 
thời gian ngắn, tôi cũng hòa nhập với nơi đây. 
Công việc về thiết bị máy móc cũng giống như ở 
SMC nhưng tự lập nhiều hơn. Tôi cùng các anh 
chị em SKB cố gắng hết mình. Ai cũng vui vẻ vì 
sự phát triển của công ty, vì sự ấm áp của tình 
người, tình đồng nghiệp... Không lâu sau, SKB 
phát triển vững vàng và khẳng định vị thế của 
mình ở thị trường miền Bắc. Với khẩu hiệu 
“Chất lượng bê tông quyết định chất lượng cuộc 
sống của bạn” Công ty SKB đã trở thành đơn vị 
cung cấp bê tông không thể thiếu của Thành phố 
Bắc Ninh.

 Một lần nữa "Tiếng hát con tàu" lại vang 
lên khi anh Vinh được chị Phượng bổ nhiệm 
kiêm luôn Giám đốc nhà máy xỉ TiTan (SQC). 
Ngày 14/04/2011, tạm rời xa Bắc Ninh, tôi lên 
Hà Nội, từ Hà Nội vào Bình Định đến SQC nhận 
nhiệm vụ mới. Tôi giống như được trở về quê, 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi làm việc với 

những con người mới, những con người chân 
chất của miền quê, những con người lam lũ 
nhưng vẫn rất yêu đời bằng câu ca, tiếng hát, bài 
thơ... Có lần một người em làm lò hỏi tôi: ‘’Anh 
Khánh có thể làm một bài thơ về lò không anh?”. 
Thế là tôi suy nghĩ về anh em nhà máy, đặc biệt 
là tiếng phát ra từ hồ quang của lò, nếu không 
quen không ngủ được, nhưng thật ngộ, tối nào 
mà không nghe tiếng hú từ lò luyện xỉ là tôi ngủ 
không được, vì lúc đó là lò bị hỏng. Sau những 
thao thức, tôi đã viết nên bài thơ “Đêm nghe 
tiếng sóng vì biển một bên và em một bên” ("em" 
là Công ty SQC). 

Đêm nghe tiếng hú bên tai
Ngỡ như tiếng sóng thì thầm ngoài khơi
Hỡi người quân tử kia ơi, cớ sao nỡ bỏ lại tôi 
một mình.
Một mình tôi với một mình, bơ vơ nơi ấy nhớ người 
anh trai!
Biển mặn hay giọt mồ hôi anh mặn.
Mặn tình, mặn nghĩa, mặn thủy chung.
Chung tay, chung sức, chung lòng...
Đồng cam cộng khổ cho xong... nghĩa tình!
Đêm nghe tiếng hú vang vang, giật mình thức giấc 
ngỡ là hừng đông.
Lửa lò bập bùng soi sáng, sáng ngời trong trái tim 
ta....

 Qua bài thơ tôi muốn nhắn nhủ với anh 

em đồng nghiệp của mình: anh em hãy cố gắng 
hết mình đừng bỏ cuộc! Anh em mình cùng 
nhau cố gắng cho xong công việc và trọn tình, 
trọn nghĩa. Những giọt mồ hôi của anh em sẽ 
thắp sáng lên ngọn lửa lò. Thắp sáng lên ngọn 
lửa trong tim của chúng ta. Anh Vinh từng nói 
với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Em phải thắp 
sáng ngọn lửa trong tim, nếu lửa trong tim mà 
tắt thì mình không làm được gì cả…"

 Với tất cả nhiệt huyết trong công việc của 
tập thể, năm 2011, công ty đánh dấu một bước 
ngoặt mới khi đã xây dựng thành công thêm hai 
lò luyện xỉ Titan, đưa SQC vươn tầm ra thế giới. 
Cũng cùng lúc đó, SKB đã lắp thêm một trạm 
mới 120 m3/h, nâng công suất trạm ngang với 
SMC và đã trở thành đơn vị cung cấp bê tông 
hàng đầu của thị trường Bắc Ninh.

 Ngày 21/12/2011, tôi về lại SKB, cùng 
SKB trải qua thêm bốn "mùa đông không lạnh". 
Và có một kỷ niệm thật đẹp đó là ngày cưới của 
tôi vào tháng 5/2014. Tôi chân thành cảm ơn anh 
Vinh và các anh chị em của Công ty SMC, SKB, 
SQC đã cho tôi một kỷ niệm suốt cuộc đời cũng 
không bao giờ quên.

 Tháng 06/2015 cho đến nay tôi về lại 
SMC, chứng kiến sự lớn mạnh của SMC phủ 
sóng khắp thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời 

của các nhà máy SMC Quận 2, SMC Tân Kim, 
SMC Tân Đức... Ngày ngày tôi đi làm qua những 
cầu vượt SMC đã đổ bê tông trên Đại lộ Đông  
Tây (Võ Văn Kiệt) với một cảm giác thật khó tả! 
Ôi, tự hào quá SMC ơi!

 Cảm ơn SMC đã sinh ra tôi. Cảm ơn SKB 
đã cho tôi trưởng thành. Cảm ơn SQC cho tôi 
một gia đình nhỏ! Cảm ơn khoảnh khắc cho tôi 
được trải lòng để viết lên những cảm xúc của 
một chặng đường đã đi qua...

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(Phó GĐ Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa - Bê tông SMC)

“Ngày hôm nay, mỗi khi ngồi ngắm thành phố Bắc 
Ninh đã thay da đổi thịt, tôi thấy thật hạnh phúc và tự 
hào, vì những đổi thay đó có một phần không nhỏ 
mang dấu ấn SKB.”

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Bê tông SKB
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   “Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

 Những câu thơ trong “Bài ca vỡ đất” 
của nhà thơ Hoàng Trung Thông luôn in đậm 
trong tâm trí tôi và những người dân vùng quê 
nghèo “đồng chiêm trũng” ở xã Nam Sơn, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bởi có một công 
ty đã làm nên điều kỳ diệu đó, đã biến cái nghèo 
nàn đơn sơ của vùng đất cằn cỗi này thành một 
vùng quê giàu có của tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Đó 
là Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn – Kinh 
Bắc (SKB) được thành lập vào ngày 15/10/2003 
do chị Đặng Thị Hoàng Phượng sáng lập.

 Công ty SKB thành lập ban đầu để phục 
vụ xây dựng cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh. SKB 
rất tự hào vì đóng góp một phần to lớn xây dựng 
cơ sở hạ tầng và những nhà máy đầu tiên trong 
KCN Quế Võ như nhà máy Dragonjet (2004), 
nhà máy Cannon (2005)... Trải qua biết bao 
nhiêu thăng trầm, có khi phải đổ cả máu và nước 
mắt, Công ty SKB đã biến vùng đất “đồng chiêm 
trũng” nghèo nàn thành một KCN sầm uất, đã 
giúp cho bao người dân quê tôi có công ăn việc 
làm và tạo cho người dân quê một cuộc sống 
sung túc hơn.

 Từ năm 2005, Công ty SKB đã tập trung 
trọng điểm vào ngành nghề sản xuất bê tông 
thương phẩm. Xuất phát từ một trạm trộn với 
quy mô chỉ 60 m3/h và ba xe bồn mà SKB không 
những phục vụ cho các công trình xây dựng nội 
bộ trong KCN mà còn thương mại cho các công 
trình ngoài. Những khối bê tông đầu tiên cho 
nhà dân dụng ở khu đô thị Việt Trang, thành phố 
Bắc Ninh như một tia sáng thay đổi cách nhìn 
của người dân thời đó về bê tông thương phẩm. 
Tôi còn nhớ như in hình ảnh người dân ùn ùn 
kéo nhau ra xem như một hiện tượng lạ khi xe 
bơm và xe bê tông đến công trình. Người dân 
hiếu kì hỏi tôi rất nhiều, sức lan toả của nó diễn 
ra rất nhanh và SKB đã bắt đầu chiếm lĩnh được 
thị trường nhà dân dụng từ đó. Cái tên“Hương 
bê tông” cũng được đặt cho tôi kể từ ngày đó.

 Hạnh phúc đối với SKB rất đơn giản là 
mang niềm vui và nụ cười đến cho mọi người. 
Tôi là người thật may mắn được làm việc tại SKB 
trong 14 năm qua, được trải nghiệm và học hỏi 
rất nhiều từ các lãnh đạo, quản lý trực tiếp. 
Người lãnh đạo mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất và 
tôi luôn coi là “người thầy thứ hai” của tôi là anh 
Nguyễn Thành Vinh. Anh đã thổi lửa nội lực vào 
trong tôi và thúc đẩy chúng tôi làm việc không 
mệt mỏi. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi là 
năm 2009 thời điểm đó Công ty SKB tưởng 

chừng như không trụ vững được, tôi và các đồng 
nghiệp của tôi không biết định hướng như thế 
nào, đi hay ở lại.

 Với tầm nhìn của một người lãnh đạo cấp 
cao và nghệ thuật sử dụng cán bộ nòng cốt, chị 
Đặng Thị Hoàng Phượng đã quyết định bổ 
nhiệm anh Vinh làm Giám đốc Công ty SKB từ 
ngày 1/7/2009. Anh như mang ánh nắng sưởi 
ấm cho một linh hồn đang bị chết hụt. Anh đã 
cùng các CBNV SKB gây dựng nên SKB từ một 
trạm có công suất nhỏ thành hai trạm có công 
suất lớn 120 m3/h và đứng top đầu về ngành sản 
xuất bê tông thương phẩm. Tất cả dự án lớn từ 
nhà xưởng, cầu đường, nhà cao tầng của các tập 
đoàn lớn cho đến các nhà dân dụng nhỏ lẻ đều 
lựa chọn SKB cung cấp bê tông cho dự án của họ.

 Ngày hôm nay, mỗi khi ngồi ngắm thành 
phố Bắc Ninh đã thay da đổi thịt, tôi thấy thật 
hạnh phúc và tự hào, vì những đổi thay đó có 
một phần không nhỏ mang dấu ấn SKB.

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
(Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Bê tông SKB)

SKB - Nơi chứa đựngtình yêu thương
Thật tự hào khi nhìn thấy sự đổi thay 
trên quê hương của mình qua 14 
năm. Được sống và làm việc cho 
công ty có đóng góp lớn trong việc 
phát triển kinh tế địa phương thì 
niềm tự hào ấy càng được nhân lên 
gấp bội lần.

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
(Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Bê tông SKB)
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   “Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

 Những câu thơ trong “Bài ca vỡ đất” 
của nhà thơ Hoàng Trung Thông luôn in đậm 
trong tâm trí tôi và những người dân vùng quê 
nghèo “đồng chiêm trũng” ở xã Nam Sơn, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bởi có một công 
ty đã làm nên điều kỳ diệu đó, đã biến cái nghèo 
nàn đơn sơ của vùng đất cằn cỗi này thành một 
vùng quê giàu có của tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Đó 
là Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn – Kinh 
Bắc (SKB) được thành lập vào ngày 15/10/2003 
do chị Đặng Thị Hoàng Phượng sáng lập.

 Công ty SKB thành lập ban đầu để phục 
vụ xây dựng cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh. SKB 
rất tự hào vì đóng góp một phần to lớn xây dựng 
cơ sở hạ tầng và những nhà máy đầu tiên trong 
KCN Quế Võ như nhà máy Dragonjet (2004), 
nhà máy Cannon (2005)... Trải qua biết bao 
nhiêu thăng trầm, có khi phải đổ cả máu và nước 
mắt, Công ty SKB đã biến vùng đất “đồng chiêm 
trũng” nghèo nàn thành một KCN sầm uất, đã 
giúp cho bao người dân quê tôi có công ăn việc 
làm và tạo cho người dân quê một cuộc sống 
sung túc hơn.

 Từ năm 2005, Công ty SKB đã tập trung 
trọng điểm vào ngành nghề sản xuất bê tông 
thương phẩm. Xuất phát từ một trạm trộn với 
quy mô chỉ 60 m3/h và ba xe bồn mà SKB không 
những phục vụ cho các công trình xây dựng nội 
bộ trong KCN mà còn thương mại cho các công 
trình ngoài. Những khối bê tông đầu tiên cho 
nhà dân dụng ở khu đô thị Việt Trang, thành phố 
Bắc Ninh như một tia sáng thay đổi cách nhìn 
của người dân thời đó về bê tông thương phẩm. 
Tôi còn nhớ như in hình ảnh người dân ùn ùn 
kéo nhau ra xem như một hiện tượng lạ khi xe 
bơm và xe bê tông đến công trình. Người dân 
hiếu kì hỏi tôi rất nhiều, sức lan toả của nó diễn 
ra rất nhanh và SKB đã bắt đầu chiếm lĩnh được 
thị trường nhà dân dụng từ đó. Cái tên“Hương 
bê tông” cũng được đặt cho tôi kể từ ngày đó.

 Hạnh phúc đối với SKB rất đơn giản là 
mang niềm vui và nụ cười đến cho mọi người. 
Tôi là người thật may mắn được làm việc tại SKB 
trong 14 năm qua, được trải nghiệm và học hỏi 
rất nhiều từ các lãnh đạo, quản lý trực tiếp. 
Người lãnh đạo mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất và 
tôi luôn coi là “người thầy thứ hai” của tôi là anh 
Nguyễn Thành Vinh. Anh đã thổi lửa nội lực vào 
trong tôi và thúc đẩy chúng tôi làm việc không 
mệt mỏi. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi là 
năm 2009 thời điểm đó Công ty SKB tưởng 

chừng như không trụ vững được, tôi và các đồng 
nghiệp của tôi không biết định hướng như thế 
nào, đi hay ở lại.

 Với tầm nhìn của một người lãnh đạo cấp 
cao và nghệ thuật sử dụng cán bộ nòng cốt, chị 
Đặng Thị Hoàng Phượng đã quyết định bổ 
nhiệm anh Vinh làm Giám đốc Công ty SKB từ 
ngày 1/7/2009. Anh như mang ánh nắng sưởi 
ấm cho một linh hồn đang bị chết hụt. Anh đã 
cùng các CBNV SKB gây dựng nên SKB từ một 
trạm có công suất nhỏ thành hai trạm có công 
suất lớn 120 m3/h và đứng top đầu về ngành sản 
xuất bê tông thương phẩm. Tất cả dự án lớn từ 
nhà xưởng, cầu đường, nhà cao tầng của các tập 
đoàn lớn cho đến các nhà dân dụng nhỏ lẻ đều 
lựa chọn SKB cung cấp bê tông cho dự án của họ.

 Ngày hôm nay, mỗi khi ngồi ngắm thành 
phố Bắc Ninh đã thay da đổi thịt, tôi thấy thật 
hạnh phúc và tự hào, vì những đổi thay đó có 
một phần không nhỏ mang dấu ấn SKB.

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
(Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Bê tông SKB)
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   “Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

 Những câu thơ trong “Bài ca vỡ đất” 
của nhà thơ Hoàng Trung Thông luôn in đậm 
trong tâm trí tôi và những người dân vùng quê 
nghèo “đồng chiêm trũng” ở xã Nam Sơn, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bởi có một công 
ty đã làm nên điều kỳ diệu đó, đã biến cái nghèo 
nàn đơn sơ của vùng đất cằn cỗi này thành một 
vùng quê giàu có của tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Đó 
là Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn – Kinh 
Bắc (SKB) được thành lập vào ngày 15/10/2003 
do chị Đặng Thị Hoàng Phượng sáng lập.

 Công ty SKB thành lập ban đầu để phục 
vụ xây dựng cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh. SKB 
rất tự hào vì đóng góp một phần to lớn xây dựng 
cơ sở hạ tầng và những nhà máy đầu tiên trong 
KCN Quế Võ như nhà máy Dragonjet (2004), 
nhà máy Cannon (2005)... Trải qua biết bao 
nhiêu thăng trầm, có khi phải đổ cả máu và nước 
mắt, Công ty SKB đã biến vùng đất “đồng chiêm 
trũng” nghèo nàn thành một KCN sầm uất, đã 
giúp cho bao người dân quê tôi có công ăn việc 
làm và tạo cho người dân quê một cuộc sống 
sung túc hơn.

 Từ năm 2005, Công ty SKB đã tập trung 
trọng điểm vào ngành nghề sản xuất bê tông 
thương phẩm. Xuất phát từ một trạm trộn với 
quy mô chỉ 60 m3/h và ba xe bồn mà SKB không 
những phục vụ cho các công trình xây dựng nội 
bộ trong KCN mà còn thương mại cho các công 
trình ngoài. Những khối bê tông đầu tiên cho 
nhà dân dụng ở khu đô thị Việt Trang, thành phố 
Bắc Ninh như một tia sáng thay đổi cách nhìn 
của người dân thời đó về bê tông thương phẩm. 
Tôi còn nhớ như in hình ảnh người dân ùn ùn 
kéo nhau ra xem như một hiện tượng lạ khi xe 
bơm và xe bê tông đến công trình. Người dân 
hiếu kì hỏi tôi rất nhiều, sức lan toả của nó diễn 
ra rất nhanh và SKB đã bắt đầu chiếm lĩnh được 
thị trường nhà dân dụng từ đó. Cái tên“Hương 
bê tông” cũng được đặt cho tôi kể từ ngày đó.

 Hạnh phúc đối với SKB rất đơn giản là 
mang niềm vui và nụ cười đến cho mọi người. 
Tôi là người thật may mắn được làm việc tại SKB 
trong 14 năm qua, được trải nghiệm và học hỏi 
rất nhiều từ các lãnh đạo, quản lý trực tiếp. 
Người lãnh đạo mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất và 
tôi luôn coi là “người thầy thứ hai” của tôi là anh 
Nguyễn Thành Vinh. Anh đã thổi lửa nội lực vào 
trong tôi và thúc đẩy chúng tôi làm việc không 
mệt mỏi. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi là 
năm 2009 thời điểm đó Công ty SKB tưởng 

chừng như không trụ vững được, tôi và các đồng 
nghiệp của tôi không biết định hướng như thế 
nào, đi hay ở lại.

 Với tầm nhìn của một người lãnh đạo cấp 
cao và nghệ thuật sử dụng cán bộ nòng cốt, chị 
Đặng Thị Hoàng Phượng đã quyết định bổ 
nhiệm anh Vinh làm Giám đốc Công ty SKB từ 
ngày 1/7/2009. Anh như mang ánh nắng sưởi 
ấm cho một linh hồn đang bị chết hụt. Anh đã 
cùng các CBNV SKB gây dựng nên SKB từ một 
trạm có công suất nhỏ thành hai trạm có công 
suất lớn 120 m3/h và đứng top đầu về ngành sản 
xuất bê tông thương phẩm. Tất cả dự án lớn từ 
nhà xưởng, cầu đường, nhà cao tầng của các tập 
đoàn lớn cho đến các nhà dân dụng nhỏ lẻ đều 
lựa chọn SKB cung cấp bê tông cho dự án của họ.

 Ngày hôm nay, mỗi khi ngồi ngắm thành 
phố Bắc Ninh đã thay da đổi thịt, tôi thấy thật 
hạnh phúc và tự hào, vì những đổi thay đó có 
một phần không nhỏ mang dấu ấn SKB.

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
(Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Bê tông SKB)
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   “Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

 Những câu thơ trong “Bài ca vỡ đất” 
của nhà thơ Hoàng Trung Thông luôn in đậm 
trong tâm trí tôi và những người dân vùng quê 
nghèo “đồng chiêm trũng” ở xã Nam Sơn, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bởi có một công 
ty đã làm nên điều kỳ diệu đó, đã biến cái nghèo 
nàn đơn sơ của vùng đất cằn cỗi này thành một 
vùng quê giàu có của tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Đó 
là Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn – Kinh 
Bắc (SKB) được thành lập vào ngày 15/10/2003 
do chị Đặng Thị Hoàng Phượng sáng lập.

 Công ty SKB thành lập ban đầu để phục 
vụ xây dựng cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh. SKB 
rất tự hào vì đóng góp một phần to lớn xây dựng 
cơ sở hạ tầng và những nhà máy đầu tiên trong 
KCN Quế Võ như nhà máy Dragonjet (2004), 
nhà máy Cannon (2005)... Trải qua biết bao 
nhiêu thăng trầm, có khi phải đổ cả máu và nước 
mắt, Công ty SKB đã biến vùng đất “đồng chiêm 
trũng” nghèo nàn thành một KCN sầm uất, đã 
giúp cho bao người dân quê tôi có công ăn việc 
làm và tạo cho người dân quê một cuộc sống 
sung túc hơn.

 Từ năm 2005, Công ty SKB đã tập trung 
trọng điểm vào ngành nghề sản xuất bê tông 
thương phẩm. Xuất phát từ một trạm trộn với 
quy mô chỉ 60 m3/h và ba xe bồn mà SKB không 
những phục vụ cho các công trình xây dựng nội 
bộ trong KCN mà còn thương mại cho các công 
trình ngoài. Những khối bê tông đầu tiên cho 
nhà dân dụng ở khu đô thị Việt Trang, thành phố 
Bắc Ninh như một tia sáng thay đổi cách nhìn 
của người dân thời đó về bê tông thương phẩm. 
Tôi còn nhớ như in hình ảnh người dân ùn ùn 
kéo nhau ra xem như một hiện tượng lạ khi xe 
bơm và xe bê tông đến công trình. Người dân 
hiếu kì hỏi tôi rất nhiều, sức lan toả của nó diễn 
ra rất nhanh và SKB đã bắt đầu chiếm lĩnh được 
thị trường nhà dân dụng từ đó. Cái tên“Hương 
bê tông” cũng được đặt cho tôi kể từ ngày đó.

 Hạnh phúc đối với SKB rất đơn giản là 
mang niềm vui và nụ cười đến cho mọi người. 
Tôi là người thật may mắn được làm việc tại SKB 
trong 14 năm qua, được trải nghiệm và học hỏi 
rất nhiều từ các lãnh đạo, quản lý trực tiếp. 
Người lãnh đạo mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất và 
tôi luôn coi là “người thầy thứ hai” của tôi là anh 
Nguyễn Thành Vinh. Anh đã thổi lửa nội lực vào 
trong tôi và thúc đẩy chúng tôi làm việc không 
mệt mỏi. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi là 
năm 2009 thời điểm đó Công ty SKB tưởng 

chừng như không trụ vững được, tôi và các đồng 
nghiệp của tôi không biết định hướng như thế 
nào, đi hay ở lại.

 Với tầm nhìn của một người lãnh đạo cấp 
cao và nghệ thuật sử dụng cán bộ nòng cốt, chị 
Đặng Thị Hoàng Phượng đã quyết định bổ 
nhiệm anh Vinh làm Giám đốc Công ty SKB từ 
ngày 1/7/2009. Anh như mang ánh nắng sưởi 
ấm cho một linh hồn đang bị chết hụt. Anh đã 
cùng các CBNV SKB gây dựng nên SKB từ một 
trạm có công suất nhỏ thành hai trạm có công 
suất lớn 120 m3/h và đứng top đầu về ngành sản 
xuất bê tông thương phẩm. Tất cả dự án lớn từ 
nhà xưởng, cầu đường, nhà cao tầng của các tập 
đoàn lớn cho đến các nhà dân dụng nhỏ lẻ đều 
lựa chọn SKB cung cấp bê tông cho dự án của họ.

 Ngày hôm nay, mỗi khi ngồi ngắm thành 
phố Bắc Ninh đã thay da đổi thịt, tôi thấy thật 
hạnh phúc và tự hào, vì những đổi thay đó có 
một phần không nhỏ mang dấu ấn SKB.

HOÀNG THỊ HƯƠNG 
(Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Bê tông SKB)
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 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 

      

THÁI DƯƠNG 
(Thủ kho tại Nhà máy bê tông SMC Tân Tạo)

Tình

103 - Trọn một niềm tin

Có những câu chuyện khắc sâu 
trong lòng và có những ân tình mãi 
không bao giờ quên. Cảm ơn cuộc 
đời đã cho anh Thái Dương cảm 
nhận được tình đồng nghiệp và tình 
bằng hữu sâu đậm trong nhiều 
năm qua. 

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

THÁI DƯƠNG 
(Thủ kho tại Nhà máy bê tông SMC Tân Tạo)



 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 

      

THÁI DƯƠNG 
(Thủ kho tại Nhà máy bê tông SMC Tân Tạo)
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 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 

      

THÁI DƯƠNG 
(Thủ kho tại Nhà máy bê tông SMC Tân Tạo)
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 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 

      

THÁI DƯƠNG 
(Thủ kho tại Nhà máy bê tông SMC Tân Tạo)

106



 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 
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 Tính đến năm 2019, tôi đã làm việc tại 
MCC và SMC được 17 năm. Thật nhiều kỷ niệm 
đẹp trong 17 năm qua và cột mốc đáng nhớ là 
khi tôi được chuyển từ vị trí Thủ kho công trình 
xây dựng của Công ty MCC qua làm Thủ kho 
xưởng cọc Công ty SMC và kế tiếp là Thủ kho 
cho trạm trộn bê tông SMC cho đến nay.

 Năm 1999, quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển với 
tỷ lệ dân thành thị tăng lên khá nhanh và liên 
tục, các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng 
bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt được điều đó, để góp 
phần vào công cuộc dựng xây đất nước, tạo công 
ăn việc làm cho người dân, Công ty Cổ phần Xây 
dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập chuyên về 
xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng trong giai đoạn hiện tại của SCC, năm 2002, 
Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn 
(SMC) ra đời để cung cấp bê tông tươi cho các 
công trình xây dựng của SCC trong khu công 
nghiệp Tân Tạo. 

 Công ty bê tông SMC ban đầu chỉ có một 
trạm với công suất nhỏ nhưng sau quá trình xây 
dựng và phát triển cho đến nay thì SMC đã có 
thêm ba chi nhánh là SMC Thủ Thiêm, SMC Tân 
Kim, SMC Tân Đức. Với chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2008 và sau này là ISO 9001:2015, cùng 

với SKB, SMC là công ty có sản lượng bê tông 
cung cấp cho thị trường đứng trong “Top 3” cả 
nước hiện nay. Để đạt được thành công đó 
không chỉ có nỗ lực không ngừng của cả một tập 
thể anh chị em nhân viên trong công ty mà còn 
là tình yêu và sự khát khao phát triển của mỗi cá 
nhân dành cho “mái nhà” thứ hai của mình. 
Cũng thật may mắn khi SMC có được một đội 
ngũ lãnh đạo vô cùng ưu tú mà đầu tàu là anh 
Nguyễn Thành Vinh - người đã chèo lái “con 
thuyền” SMC đi đúng hướng. 

 Trong 17 năm làm việc tại MCC và SMC 
đã có rất nhiều kỷ niệm vui đến với tôi nhưng có 
một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong 
cuộc đời. Đó là vào năm 2006, khi đó tôi đang 
làm Thủ kho tại trạm trộn SMC, công ty cũng là 
“mái nhà” thứ hai vì khi làm xong tôi được bố trí 
ở lại ngay tại trạm cho thuận tiện với công việc. 
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đi xe máy về 
quê một người bạn ở Long An chơi, đến tối thì 
quay trở lại Sài Gòn. Chuyện không may xảy ra 
khi tôi bị té xe khi qua cầu Bình Điền, được 
người bạn chở vào bệnh viện thì mới biết mình 
bị gãy xương đòn, rất may là tôi không phải nằm 
viện, nhưng vết gãy xương cũng không phải là 
nhẹ, vết thương gây đau nhức làm tôi khó lòng 
tự chăm sóc cho bản thân. 

 Dù một mình ở Sài Gòn nhưng tôi đã 
không gọi báo cho ba má ở dưới quê biết. Ba má 
rất thương tôi, sợ ba má lo mà sinh bệnh vì ba má 
cũng già rồi, tôi cảm thấy có lỗi với ba má rất 
nhiều, chỉ biết trách mình sao không biết chăm 
sóc cho bản thân để xảy ra cớ sự. Trong lúc biến 
cố đó, một người bạn đã xuất hiện, người mà tôi 
muốn nhắc đến ở đây là anh Nguyễn Quốc 
Khánh, quê anh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Anh 
Quốc Khánh vào làm ở SMC giữa năm 2006, anh 
là nhân viên sửa chữa thuộc bộ phận Cơ giới. 
Anh không những là một nhân viên giỏi, siêng 
năng trong công việc, anh còn là một người có 
tấm lòng nhân ái hết lòng giúp đỡ một người 
bạn đang bị tai nạn như tôi. 

“Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú - buồn đau”

 Trong suốt thời gian điều trị, tôi nằm tại 
phòng ký túc cho nhân viên trong công ty. Quốc 
Khánh là người ở chung phòng với tôi, tôi thực 
sự cảm động trước sự giúp đỡ tận tình chu đáo 
của Quốc Khánh, từ giặt quần áo đến lo cơm 
nước mỗi bữa cho tôi mà không hề phiền hà điều 
gì, cứ như một người em lo cho người anh trong 
lúc hoạn nạn. Tôi không còn cảm thấy mình 
thiếu may mắn nữa mà lại thấy mình thật sự rất 
may mắn khi được làm việc tại SMC và có được 

một người bằng hữu như Quốc Khánh cùng rất 
nhiều tình cảm từ các anh chị em đồng nghiệp 
khác nữa.

“Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn.”

 Tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn sự tử tế của 
mọi người. Đặc biệt nhất là sự biết ơn dành cho 
người bạn, người em của tôi - Nguyễn Quốc 
Khánh. Không chỉ có sự tử tế, Quốc Khánh còn là 
một người tài năng, tận tụy trong công việc và 
xứng đáng với cấp bậc mới được giao phó là Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc công ty SMC. 
Quốc Khánh cũng là tấm gương sáng để tôi cảm 
nhận được rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều 
tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình, nhất là 
trong môi trường làm việc như ở SMC càng thấy 
rõ điều đó.

 “Đoàn kết để phát triển, sáng tạo để 
thành công”, câu nói thể hiện một cách cô đọng 
nhất mục tiêu cũng như văn hóa làm việc ở 
SMC. Không chỉ vậy, với SMC, theo tôi, đây 
không chỉ là ngôi nhà thứ hai với tình anh em, 
tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho 
công việc, mà còn là nơi đào tạo, trau dồi cho cá 
nhân phát triển. Tôi rất vinh dự được góp một 

phần sức lực nhỏ bé của mình cho công ty trong 
suốt 17 năm qua. Đây không phải là một khoảng 
thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài 
vì tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với 
SMC lâu dài hơn nữa với hy vọng bê tông SMC 
sẽ trở thành “Top 1” trong các công ty cung cấp 
bê tông hàng đầu tại Việt Nam. 
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.

ĐỖ THỊ TỐ LOAN 
(Nhân viên Kế toán tổng hợp - Bê tông SKB)

Sài Gòn – Kinh Bắc hôm nay: Rất đỗi tự hào!
Hiểu và yêu công việc mình đang 
làm. Thấm nhuần và lan tỏa những 
giá trị cao cả của sản phẩm do công 
ty mình làm ra góp phần biến những 
ước mơ của mọi người trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu 
thương, có đường để đi, có trường để 
học, có nơi để làm việc, có không gian 
thoáng đãng để vui chơi… và nhiều 
điều không kể hết. Suy nghĩ ấy của 
Đỗ Thị Tố Loan thật mộc mạc nhưng 
sâu sắc và chứa đựng nhiều giá trị 
nhân văn.

Trích Cuộc thi SCC Inspiration

ĐỖ THỊ TỐ LOAN 
(Nhân viên Kế toán tổng hợp - Bê tông SKB)
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.

ĐỖ THỊ TỐ LOAN 
(Nhân viên Kế toán tổng hợp - Bê tông SKB)
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.
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(Nhân viên Kế toán tổng hợp - Bê tông SKB)

114



 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.
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 “Giá trị cuộc sống cuối cùng vẫn là sự 
bình yên” – Câu nói ấy luôn đọng lại trong tâm 
trí tôi như một lời nhắc nhở về công việc mà 
mình đang làm, về một người phụ nữ mà tôi 
chưa từng được làm việc trực tiếp nhưng cái tên 
của chị đã quá đỗi thân quen với bất cứ nhân 
viên nào của SCC nói chung và SKB nói riêng: 
Đặng Thị Hoàng Phượng. Chị, người “thuyền 
trưởng”, thủ lĩnh của SCC với tinh thần làm việc 
hăng say, nỗ lực không mệt mỏi đã tạo nên một 
tập thể vững mạnh và luôn trở thành niềm tin, là 
chỗ dựa tinh thần cho các công ty thành viên 
SKB, SMC,… những công ty đã và đang góp 
phần cho sự lớn mạnh của tập đoàn. 

 SKB ngày hôm nay đã là một thương hiệu 
bê tông lớn mạnh nhất vùng Kinh Bắc và các tỉnh 
lân cận. Để có được thành quả đó, SKB đã phải 
trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, 
tưởng chừng như không thể đứng vững. Nhưng 
chúng tôi đã không từ bỏ, bởi ở bên chúng tôi là 
những con người không ngại khó, ngại khổ, với ý 
chí, nghị lực phi thường như chị - người nữ 
thuyền trưởng đã chèo lái “con thuyền” SKB vượt 
qua bao sóng gió và những người anh như anh 
Nguyễn Thành Vinh, người trực tiếp làm việc với 
chúng tôi. Không chỉ là người chỉ huy tài giỏi của 
SKB mà anh còn là người anh cả rất đỗi gần gũi, 

thân thương, lúc nào cũng suy nghĩ cho các em.

 Nhớ buổi sáng mùa thu năm ấy (tháng 
9/2008), tôi đến nhận việc tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc, đi dưới con đường 
rợp bóng hàng thông xanh ngát mà bao cảm xúc 
rối bời, thầm hỏi không biết nơi mình đến công 
việc sẽ như thế nào, mọi người ra sao? Nhưng 
con đường này mình đã chọn, dù có thế nào 
mình vẫn phải bước tiếp…

  Năm đầu tiên làm việc ở công ty, tôi cảm 
nhận được môi trường làm việc khá ấm áp. Mọi 
thứ cứ trôi đi từng ngày từng ngày… thấm thoát 
mà đã gần 11 năm tôi gắn bó với ngôi nhà 
chung SKB.

 Còn nhớ, năm 2008, sản lượng trung bình 
hàng tháng đạt hơn 5.000 m3, công nhân lúc đó 
hưởng lương phụ cấp theo quý, thậm chí sáu 
tháng mới chia một lần, đời sống của công nhân 
còn nhiều khó khăn, nhân viên văn phòng chỉ 
hưởng lương cơ bản. Và khi anh đến tiếp nhận 
SKB năm 2009 thì SKB lúc này đang ở giai đoạn 
khủng hoảng tưởng chừng khó có thể trụ nổi (sản 
lượng cả tháng 2/2009 có 604 m3). Nhờ sự dìu dắt 
của anh mà sản lượng bình quân hàng tháng tăng 
lên 15.000 m3 rồi 20.000 m3 rồi 25.000 m3, có ngày 
cao điểm còn đạt trên 2.000m3, chế độ đãi ngộ 
cho mọi người được tăng lên. Từ việc nâng khẩu 

phần ăn cho mọi người để đảm bảo sức khỏe đến 
việc thực hiện bê tông hóa SKB, tất cả con đường 
mọi người đi qua đều được làm sạch sẽ, đẹp đẽ, 
rồi khuyến khích các phòng ban trồng thêm 
nhiều cây xanh để SKB có một môi trường làm 
việc xanh, sạch, đẹp. Điều quan trọng nhất là đời 
sống người lao động được cải thiện rõ rệt, chúng 
tôi đi làm mà không phải lo lắng cho cuộc sống 
thường nhật như trước đây, ai cũng nguyện cống 
hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty. 
Không chỉ vậy, anh còn không ngại khó khăn, 
cùng ăn, ở, làm việc, sát sao đến từng công nhân, 
từng bộ phận để hiểu được tâm tư nguyện vọng 
của người lao động rồi từ đó tháo gỡ dần những 
khúc mắc, khó khăn, khích lệ kịp thời những tài 
năng và tập hợp được sức mạnh của tập thể. 

 Giờ đây khi bước chân vào cánh cửa của 
SKB, mở ra trước mắt bạn là một bức tranh thật 
sự sôi động và nhộn nhịp. Trên mọi nẻo đường, 
những chiếc xe bồn mang thương hiệu SKB vẫn 
chạy bon bon ngày đêm đi khắp các vùng đất để 
góp phần xây lên những công trình mới, làm đẹp 
thêm cho vùng đất quan họ. Những chiếc bơm 
cần vẫn đang vươn mình lên cao vút trông thật 
hiên ngang. Hai trạm trộn bê tông với công suất 
mỗi trạm 120 m3/h vẫn chạy ngày đêm ùn ùn ra 
những mẻ bê tông mới. Những người thủ kho 
tấp nập nhận vật tư từ các xe tải vào ra nườm 

nượp; nhân viên kỹ thuật đang hăng say tháo 
các khuôn mẫu; bộ phận KCS đang thử độ sụt 
của các xe bồn ra khỏi cổng; tiếng xe xúc lật chạy 
ầm ầm; đội sửa chữa thì hàn, xì, gõ, đục, trông 
anh nào anh nấy cũng lấm lem; các cô nhân công 
với những chiếc chổi trên tay vẫn đang quèn 
quẹt trên đường dọn vệ sinh. Trên văn phòng, 
tiếng bàn phím lách cách từ Phòng Kế toán, 
phòng Kinh doanh, Công nợ điện thoại í ới gọi 
khách hàng rồi họ lại không quản ngại vất vả đi 
khắp các ngõ ngách, nẻo đường tìm thị trường … 
Mọi người đều bận rộn, hăng say với công việc 
của mình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng rất 
SKB, và mỗi người là một nốt nhạc tạo nên bản 
giao hưởng tuyệt vời ấy.

 Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, và mơ những giấc mơ tươi 
đẹp thì ngoài kia những người công nhân SKB 
vẫn âm thầm làm việc trong các công trình, mặc 
cho mưa căm gió rét của mùa đông hay cái nóng 
oi ả của mùa hè. Trong màn đêm ấy, ánh mắt họ 
vẫn bừng sáng, vẫn rất vui vẻ, lạc quan, hăng 
say vì họ biết mình đang làm việc cho sự phát 
triển của công ty cũng là làm cho sự phát triển 
của chính họ, bởi họ được đền đáp xứng đáng 
với công sức đã bỏ ra. Những giọt mồ hôi thấm 
mệt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long 
lanh ấy đã và đang góp phần to lớn biến những 

giấc mơ của mọi người, mọi nhà trở thành hiện 
thực: có nhà để trở về, để yêu thương; có đường 
để đi; có trường để học; nơi để làm việc, cống 
hiến; có không gian thoáng đãng để vui chơi và 
còn nhiều, nhiều hơn thế nữa…

 Sự chuyển mình của Bắc Ninh nói riêng 
và nhiều tỉnh thành lân cận nói chung với những 
công trình, các nhà dân dụng ở các khu đất mới 
mọc lên khang trang đẹp đẽ, các tòa nhà cao 
tầng, nhà xưởng của những tập đoàn uy tín hàng 
đầu (Samsung, Vincom, Việt Long, Hoa Việt…) 
đã và đang có bàn tay của SKB trong đó. Thật 
hãnh diện và tự hào!

 Để có được SKB như hôm nay, đó là sự 
đoàn kết, cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả 
những thành viên trong gia đình SKB. Đặc biệt, 
đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của anh, chị 
lãnh đạo. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, tự 
hào và trân trọng nhất tới những con người đáng 
kính đó. Cảm ơn vì anh, chị đã có mặt trong 
quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi trẻ 
nhiệt huyết nhất của chúng tôi - những nhân 
viên của SKB, SCC. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi 
được cống hiến sức nhỏ bé của mình vì sự lớn 
mạnh của công ty, của tập đoàn để chúng tôi 
được thấy tuổi trẻ của mình đã “không sống 
hoài, sống phí”.

 

 Tôi tin rằng, dù có bao khó khăn, sóng gió 
phía trước, nhưng với tất cả những con người, 
những thành quả mà SCC nói chung và SKB nói 
riêng đã dày công xây đắp, với tất cả những 
thách thức đã từng trải qua cùng tinh thần đoàn 
kết và ý chí làm việc không mệt mỏi, SCC, SMC, 
SKB… sẽ không ngừng lớn mạnh, sẽ trở thành 
cái tên gắn bó với mọi người, mọi nhà, mọi miền 
đất xa xôi trên dải đất hình chữ S yêu thương.

ĐỖ THỊ TỐ LOAN 
(Nhân viên Kế toán tổng hợp - Bê tông SKB)
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Thông ĐiệpTổng Giám Đốc
20 NĂM

VẪN TRỌN
MỘT NIỀM TIN

        Hành trình 20 năm xây dựng sứ mệnh phụng 
sự cộng đồng bởi những con người của SCC và 
chúng ta là một người trong số ấy, đã làm nên 
những kỳ tích của ngày hôm nay. Từng bước 
chân đi qua các thành viên đã gửi trọn sự tin 
tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, vào những người 
đồng nghiệp sát cánh ngày đêm bên mình, và 
đặc biệt là cơ hội trở mình của SCC khi phải đối 
mặt với hàng trăm gian khó đến mức tưởng như 
nghẹt thở.

       Bởi, “đường vinh quang đi qua muôn ngàn 
sóng gió”.

       Và trên con đường ấy, là mồ hôi, là nước mắt, 
là ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng của 
hàng ngàn người SCC qua các thời kỳ. Những 

câu chuyện bên bàn hội ngộ có thể sẽ nhạt phai, 
và để các thế hệ sau nhớ được “sử  SCC” qua 
lăng kính đa chiều của người SCC ra sao, là lý do 
để cuốn sách đặc biệt này ra đời. Những câu 
chuyện, những kỷ niệm vui, buồn được các 
thành viên chia sẻ trong trang sách này đầy cảm 
động và là bức tranh hiện thực sống động về 
SCC trong mỗi giai đoạn và góc nhìn. Chúng ta 
không khỏi rưng rưng trong lòng và thổn thức 
khi đọc từng câu từng chữ được viết ra từ tâm 
can của các anh chị. Hơn nữa, chúng ta được 
hiểu hơn và trân quý những tình cảm sâu kín tận 
đáy lòng mà các anh chị thành viên gửi gắm. 
Thực tế là trên hành trình ấy có những gian nan 
và hiểm nguy trong mỗi bước đi của SCC nhưng 
trên hết vẫn là sự đồng lòng, quyết chí nắm chặt 
tay nhau đi tới thành công. Các thành viên vẫn 
mang trong mình lòng tin yêu và tự hào về nơi 
được gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình.

       Sự trao gửi một niềm tin son sắt và trọn vẹn 
ấy đã kiến tạo nên những thành quả rực rỡ của 
tập thể SCC bất chấp mọi trở ngại và sự biến đổi 
của thị trường. Cũng vì thế, SCC của chúng ta 
được xây dựng trên nền tảng sở hữu các “tài 
nguyên phong phú” như: kho “tài nguyên” kinh 
nghiệm giàu có, kho “tài nguyên”  bề dày uy tín, 
kho “tài nguyên” về tiềm lực tài chính, kho “tài 
nguyên” về ý chí và nghị lực của nguồn lực nhân 
sự trui rèn qua năm tháng, và đặc biệt là kho “tài 

nguyên” về nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự tin 
yêu vô bờ bến của những “người con” SCC dạn 
dày. Sự phát triển và phồn thịnh của SCC qua 
các thế hệ là nhờ vào dòng chảy xiết và liền 
mạch của niềm tin trọn vẹn do mỗi cá nhân đã 
trao gửi.

         Chúng tôi - những thế hệ lãnh đạo xin được 
cảm ơn sự cống hiến thầm lặng của các anh chị 
thành viên đã đánh dấu một mốc son trong lịch 
sử phát triển của công ty. Một lần nữa, chúng tôi 
cũng xin được cảm ơn sự trao gửi niềm tin chân 
thành và đong đầy yêu thương của các anh chị, 
năng lượng và nhiệt huyết của các anh chị đã 
làm nên một thương hiệu SCC uy tín và phát 
triển bền vững trong cộng đồng. Chúng ta hãy 
cùng nhau cộng hưởng nguồn năng lượng tích 
cực để tạo ra các giá trị mới đưa thương hiệu 
SCC ngày càng phát triển sâu và rộng hơn nữa. 

         Và từ đó, hoa đã nở lên từ đất cằn, từ những 
nơi SCC và người SCC để mồ hôi mình chảy 
xuống, những đô thị xanh - đẹp, những công 
trình bền vững với nắng mưa, hàng ngàn việc 
làm giúp cho hàng ngàn mái ấm thêm hạnh 
phúc, bình yên… là những điều chúng ta chắt 
chiu gửi cho đời.

TRẦN VIỆT ANH
(Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty SCC)



118

        Hành trình 20 năm xây dựng sứ mệnh phụng 
sự cộng đồng bởi những con người của SCC và 
chúng ta là một người trong số ấy, đã làm nên 
những kỳ tích của ngày hôm nay. Từng bước 
chân đi qua các thành viên đã gửi trọn sự tin 
tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, vào những người 
đồng nghiệp sát cánh ngày đêm bên mình, và 
đặc biệt là cơ hội trở mình của SCC khi phải đối 
mặt với hàng trăm gian khó đến mức tưởng như 
nghẹt thở.

       Bởi, “đường vinh quang đi qua muôn ngàn 
sóng gió”.

       Và trên con đường ấy, là mồ hôi, là nước mắt, 
là ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng của 
hàng ngàn người SCC qua các thời kỳ. Những 

câu chuyện bên bàn hội ngộ có thể sẽ nhạt phai, 
và để các thế hệ sau nhớ được “sử  SCC” qua 
lăng kính đa chiều của người SCC ra sao, là lý do 
để cuốn sách đặc biệt này ra đời. Những câu 
chuyện, những kỷ niệm vui, buồn được các 
thành viên chia sẻ trong trang sách này đầy cảm 
động và là bức tranh hiện thực sống động về 
SCC trong mỗi giai đoạn và góc nhìn. Chúng ta 
không khỏi rưng rưng trong lòng và thổn thức 
khi đọc từng câu từng chữ được viết ra từ tâm 
can của các anh chị. Hơn nữa, chúng ta được 
hiểu hơn và trân quý những tình cảm sâu kín tận 
đáy lòng mà các anh chị thành viên gửi gắm. 
Thực tế là trên hành trình ấy có những gian nan 
và hiểm nguy trong mỗi bước đi của SCC nhưng 
trên hết vẫn là sự đồng lòng, quyết chí nắm chặt 
tay nhau đi tới thành công. Các thành viên vẫn 
mang trong mình lòng tin yêu và tự hào về nơi 
được gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình.

       Sự trao gửi một niềm tin son sắt và trọn vẹn 
ấy đã kiến tạo nên những thành quả rực rỡ của 
tập thể SCC bất chấp mọi trở ngại và sự biến đổi 
của thị trường. Cũng vì thế, SCC của chúng ta 
được xây dựng trên nền tảng sở hữu các “tài 
nguyên phong phú” như: kho “tài nguyên” kinh 
nghiệm giàu có, kho “tài nguyên”  bề dày uy tín, 
kho “tài nguyên” về tiềm lực tài chính, kho “tài 
nguyên” về ý chí và nghị lực của nguồn lực nhân 
sự trui rèn qua năm tháng, và đặc biệt là kho “tài 

nguyên” về nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự tin 
yêu vô bờ bến của những “người con” SCC dạn 
dày. Sự phát triển và phồn thịnh của SCC qua 
các thế hệ là nhờ vào dòng chảy xiết và liền 
mạch của niềm tin trọn vẹn do mỗi cá nhân đã 
trao gửi.

         Chúng tôi - những thế hệ lãnh đạo xin được 
cảm ơn sự cống hiến thầm lặng của các anh chị 
thành viên đã đánh dấu một mốc son trong lịch 
sử phát triển của công ty. Một lần nữa, chúng tôi 
cũng xin được cảm ơn sự trao gửi niềm tin chân 
thành và đong đầy yêu thương của các anh chị, 
năng lượng và nhiệt huyết của các anh chị đã 
làm nên một thương hiệu SCC uy tín và phát 
triển bền vững trong cộng đồng. Chúng ta hãy 
cùng nhau cộng hưởng nguồn năng lượng tích 
cực để tạo ra các giá trị mới đưa thương hiệu 
SCC ngày càng phát triển sâu và rộng hơn nữa. 

         Và từ đó, hoa đã nở lên từ đất cằn, từ những 
nơi SCC và người SCC để mồ hôi mình chảy 
xuống, những đô thị xanh - đẹp, những công 
trình bền vững với nắng mưa, hàng ngàn việc 
làm giúp cho hàng ngàn mái ấm thêm hạnh 
phúc, bình yên… là những điều chúng ta chắt 
chiu gửi cho đời.

TRẦN VIỆT ANH
(Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty SCC)
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        Hành trình 20 năm xây dựng sứ mệnh phụng 
sự cộng đồng bởi những con người của SCC và 
chúng ta là một người trong số ấy, đã làm nên 
những kỳ tích của ngày hôm nay. Từng bước 
chân đi qua các thành viên đã gửi trọn sự tin 
tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, vào những người 
đồng nghiệp sát cánh ngày đêm bên mình, và 
đặc biệt là cơ hội trở mình của SCC khi phải đối 
mặt với hàng trăm gian khó đến mức tưởng như 
nghẹt thở.

       Bởi, “đường vinh quang đi qua muôn ngàn 
sóng gió”.

       Và trên con đường ấy, là mồ hôi, là nước mắt, 
là ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng của 
hàng ngàn người SCC qua các thời kỳ. Những 

câu chuyện bên bàn hội ngộ có thể sẽ nhạt phai, 
và để các thế hệ sau nhớ được “sử  SCC” qua 
lăng kính đa chiều của người SCC ra sao, là lý do 
để cuốn sách đặc biệt này ra đời. Những câu 
chuyện, những kỷ niệm vui, buồn được các 
thành viên chia sẻ trong trang sách này đầy cảm 
động và là bức tranh hiện thực sống động về 
SCC trong mỗi giai đoạn và góc nhìn. Chúng ta 
không khỏi rưng rưng trong lòng và thổn thức 
khi đọc từng câu từng chữ được viết ra từ tâm 
can của các anh chị. Hơn nữa, chúng ta được 
hiểu hơn và trân quý những tình cảm sâu kín tận 
đáy lòng mà các anh chị thành viên gửi gắm. 
Thực tế là trên hành trình ấy có những gian nan 
và hiểm nguy trong mỗi bước đi của SCC nhưng 
trên hết vẫn là sự đồng lòng, quyết chí nắm chặt 
tay nhau đi tới thành công. Các thành viên vẫn 
mang trong mình lòng tin yêu và tự hào về nơi 
được gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình.

       Sự trao gửi một niềm tin son sắt và trọn vẹn 
ấy đã kiến tạo nên những thành quả rực rỡ của 
tập thể SCC bất chấp mọi trở ngại và sự biến đổi 
của thị trường. Cũng vì thế, SCC của chúng ta 
được xây dựng trên nền tảng sở hữu các “tài 
nguyên phong phú” như: kho “tài nguyên” kinh 
nghiệm giàu có, kho “tài nguyên”  bề dày uy tín, 
kho “tài nguyên” về tiềm lực tài chính, kho “tài 
nguyên” về ý chí và nghị lực của nguồn lực nhân 
sự trui rèn qua năm tháng, và đặc biệt là kho “tài 

nguyên” về nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự tin 
yêu vô bờ bến của những “người con” SCC dạn 
dày. Sự phát triển và phồn thịnh của SCC qua 
các thế hệ là nhờ vào dòng chảy xiết và liền 
mạch của niềm tin trọn vẹn do mỗi cá nhân đã 
trao gửi.

         Chúng tôi - những thế hệ lãnh đạo xin được 
cảm ơn sự cống hiến thầm lặng của các anh chị 
thành viên đã đánh dấu một mốc son trong lịch 
sử phát triển của công ty. Một lần nữa, chúng tôi 
cũng xin được cảm ơn sự trao gửi niềm tin chân 
thành và đong đầy yêu thương của các anh chị, 
năng lượng và nhiệt huyết của các anh chị đã 
làm nên một thương hiệu SCC uy tín và phát 
triển bền vững trong cộng đồng. Chúng ta hãy 
cùng nhau cộng hưởng nguồn năng lượng tích 
cực để tạo ra các giá trị mới đưa thương hiệu 
SCC ngày càng phát triển sâu và rộng hơn nữa. 

         Và từ đó, hoa đã nở lên từ đất cằn, từ những 
nơi SCC và người SCC để mồ hôi mình chảy 
xuống, những đô thị xanh - đẹp, những công 
trình bền vững với nắng mưa, hàng ngàn việc 
làm giúp cho hàng ngàn mái ấm thêm hạnh 
phúc, bình yên… là những điều chúng ta chắt 
chiu gửi cho đời.

TRẦN VIỆT ANH
(Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty SCC)



Lời Kết
 Nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành 
lập, Công ty SCC đã tổ chức cuộc thi viết “SCC 
Inspiration” từ ngày 14/5/2019 đến ngày 
06/6/2019. Đây là dịp để cán bộ nhân viên “mở 
lòng” chia sẻ những khoảnh khắc, những kỷ 
niệm, những cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt 
thời gian sống và làm việc dưới ngôi nhà chung 
SCC. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của các thành viên đại gia đình SCC với hơn 
40 bài viết được chọn đăng và hơn 4.000 lượt 
tương tác.

 Những câu chuyện đầy cảm xúc mà Quý 
độc giả vừa đọc qua là các nội dung được chắt 
lọc từ các bài viết trong cuộc thi “SCC 
Inspiration” mà Ban Biên tập đã chọn lựa để chia 
sẻ đến độc giả.

 Ban Biên tập mong muốn khi đọc từng 
trang sách với các câu chuyện rất chân thật đã 
được chia sẻ sẽ giúp toàn thể cán bộ nhân viên 
Công ty SCC ngày nay và Quý độc giả có cái 
nhìn sâu rộng hơn về những tháng ngày SCC đã 
trải qua.

        Hành trình 20 năm xây dựng sứ mệnh phụng 
sự cộng đồng bởi những con người của SCC và 
chúng ta là một người trong số ấy, đã làm nên 
những kỳ tích của ngày hôm nay. Từng bước 
chân đi qua các thành viên đã gửi trọn sự tin 
tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, vào những người 
đồng nghiệp sát cánh ngày đêm bên mình, và 
đặc biệt là cơ hội trở mình của SCC khi phải đối 
mặt với hàng trăm gian khó đến mức tưởng như 
nghẹt thở.

       Bởi, “đường vinh quang đi qua muôn ngàn 
sóng gió”.

       Và trên con đường ấy, là mồ hôi, là nước mắt, 
là ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng của 
hàng ngàn người SCC qua các thời kỳ. Những 

câu chuyện bên bàn hội ngộ có thể sẽ nhạt phai, 
và để các thế hệ sau nhớ được “sử  SCC” qua 
lăng kính đa chiều của người SCC ra sao, là lý do 
để cuốn sách đặc biệt này ra đời. Những câu 
chuyện, những kỷ niệm vui, buồn được các 
thành viên chia sẻ trong trang sách này đầy cảm 
động và là bức tranh hiện thực sống động về 
SCC trong mỗi giai đoạn và góc nhìn. Chúng ta 
không khỏi rưng rưng trong lòng và thổn thức 
khi đọc từng câu từng chữ được viết ra từ tâm 
can của các anh chị. Hơn nữa, chúng ta được 
hiểu hơn và trân quý những tình cảm sâu kín tận 
đáy lòng mà các anh chị thành viên gửi gắm. 
Thực tế là trên hành trình ấy có những gian nan 
và hiểm nguy trong mỗi bước đi của SCC nhưng 
trên hết vẫn là sự đồng lòng, quyết chí nắm chặt 
tay nhau đi tới thành công. Các thành viên vẫn 
mang trong mình lòng tin yêu và tự hào về nơi 
được gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình.

       Sự trao gửi một niềm tin son sắt và trọn vẹn 
ấy đã kiến tạo nên những thành quả rực rỡ của 
tập thể SCC bất chấp mọi trở ngại và sự biến đổi 
của thị trường. Cũng vì thế, SCC của chúng ta 
được xây dựng trên nền tảng sở hữu các “tài 
nguyên phong phú” như: kho “tài nguyên” kinh 
nghiệm giàu có, kho “tài nguyên”  bề dày uy tín, 
kho “tài nguyên” về tiềm lực tài chính, kho “tài 
nguyên” về ý chí và nghị lực của nguồn lực nhân 
sự trui rèn qua năm tháng, và đặc biệt là kho “tài 
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nguyên” về nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự tin 
yêu vô bờ bến của những “người con” SCC dạn 
dày. Sự phát triển và phồn thịnh của SCC qua 
các thế hệ là nhờ vào dòng chảy xiết và liền 
mạch của niềm tin trọn vẹn do mỗi cá nhân đã 
trao gửi.

         Chúng tôi - những thế hệ lãnh đạo xin được 
cảm ơn sự cống hiến thầm lặng của các anh chị 
thành viên đã đánh dấu một mốc son trong lịch 
sử phát triển của công ty. Một lần nữa, chúng tôi 
cũng xin được cảm ơn sự trao gửi niềm tin chân 
thành và đong đầy yêu thương của các anh chị, 
năng lượng và nhiệt huyết của các anh chị đã 
làm nên một thương hiệu SCC uy tín và phát 
triển bền vững trong cộng đồng. Chúng ta hãy 
cùng nhau cộng hưởng nguồn năng lượng tích 
cực để tạo ra các giá trị mới đưa thương hiệu 
SCC ngày càng phát triển sâu và rộng hơn nữa. 

         Và từ đó, hoa đã nở lên từ đất cằn, từ những 
nơi SCC và người SCC để mồ hôi mình chảy 
xuống, những đô thị xanh - đẹp, những công 
trình bền vững với nắng mưa, hàng ngàn việc 
làm giúp cho hàng ngàn mái ấm thêm hạnh 
phúc, bình yên… là những điều chúng ta chắt 
chiu gửi cho đời.

TRẦN VIỆT ANH
(Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty SCC)



Khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas



Những Khoảnh KhắcĐáng Nhớ

Thứ 2 từ phải sang: Chị Đặng Thị Hoàng Phượng,
chị Nguyễn Trần Triệu Thanh, chị Ngô Thị Phương Thủy

tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2008



Kỷ niệm 5 năm thành lập
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC)

Ban Lãnh đạo đi thị sát
dự án thủy điện Hủa Phăn – Lào năm 2019



SMC gồm có 4 nhà máy: SMC Tân Tạo, SMC Thủ Thiêm,
SMC Tân Kim, SMC Tân Đức

7.11.2002, SMC được thành lập với 1 trạm trộn bê tông
tại KCN Tân Tạo

Kỷ niệm 5 năm thành lập
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC)



Lễ động thổ và khởi công xây dựng nhà máy SMC Tân Kim

Khánh thành nhà máy bê tông SMC Thủ Thiêm
tổng công suất đạt 330.000 m3/năm vào năm 2015



Chị Đặng Thị Hoàng Phượng và chị Nguyễn Trần Triệu Thanh
trong chuyến thăm Mỏ Sibelco ở Úc năm 2011

Khánh thành nhà máy bê tông
SMC Tân Đức (Long An) năm 2017



Chị Đặng Thị Hoàng Phượng và chị Nguyễn Trần Triệu Thanh
trong chuyến thăm nhà máy Dioxide Titan ở Đức

Team building Đại gia đình SCC năm 2015



Hội thao thường niên 2018

Team building Đại gia đình SCC năm 2015



Lễ cất nóc Fleur De Lys Quy Nhơn năm 2019

Hội thao thường niên 2018



Chương trình Team building với chủ đề “Đánh thức bản năng”
tại Đồi Mộng Mơ (Đà Lạt) vào ngày 14.06.2019

Ban Lãnh đạo Công ty SCC



Đội xanh biển chụp ảnh kỷ niệm

Đội xanh biển chụp ảnh kỷ niệm



Các đội tham gia thử thách

Đội xanh lá sẵn sàng “Đánh thức bản năng”



Đội hồng chụp ảnh kỷ niệm

Đội vàng chụp ảnh kỷ niệm



Đại gia đình SCC trong đêm giao lưu
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đội xám chụp ảnh kỷ niệm



Ban Lãnh đạo các công ty cùng nhau thắp đuốc

Già làng và đội trưởng của 8 đội tham gia nghi thức khai lửa



Ban Lãnh đạo chụp ảnh với các anh chị
đã tham gia cuộc thi viết “SCC Inspiration”

Anh Trần Việt Anh – TGĐ Công ty SCC
phát biểu trong đêm giao lưu



Ban Lãnh đạo chụp ảnh với các anh chị
đã tham gia cuộc thi viết “SCC Inspiration”

Ban Lãnh đạo trao giải cho các anh chị
tham gia cuộc thi viết “SCC Inspiration”



Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng
CBNV Đại gia đình SCC

Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng
CBNV Công ty SCC



Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng
CBNV Công ty VietUnion

Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng CBNV



Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng
BTC chương trình Team building

Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng
CBNV Công ty PLC



Đội xanh lá cây chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo

Đội vàng chụp ảnh lưu niệm trong chương trình Team building
với chủ đề “Cộng hưởng năng lượng, chạm đến thành công”

tại Khu du lịch Nam Qua vào ngày 15.06.2019



Đội tím chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo

Đội xám chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo



Đội xanh biển chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo

16 nhóm chèo của 8 đội thực hiện thử thách cuối cùng
đoàn kết đưa bè của Ban Lãnh đạo về đất liền



Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với các đối tác



Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV



Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với các đối tác

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV



Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với CBNV



Ban Lãnh đạo vinh danh
Anh Nguyễn Thành Vinh - TGĐ Công ty SMC Sài Gòn

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm với các đối tác



Ban Lãnh đạo vinh danh
Anh Ngô Trung Lĩnh - TGĐ Công ty VietUnion

Ban Lãnh đạo vinh danh
Anh Đinh Bá Tiến - PTGĐ Công ty VietUnion



Ban Lãnh đạo vinh danh Chị Phạm Thị Thu Phong -
PTGĐ Công ty PLC & Kế toán trưởng Công ty SCC 

Ban Lãnh đạo vinh danh các gương mặt tiêu biểu



Chị Đặng Thị Hoàng Phượng gửi lời tri ân đến
chị Ngô Thị Phương Thủy và chị Nguyễn Trần Triệu Thanh

vì những đóng góp to lớn cho thành công của SCC ngày hôm nay

Ban Lãnh đạo vinh danh các gương mặt tiêu biểu
đóng góp cho sự phát triển của công ty



Ban Lãnh đạo vinh danh các gương mặt tiêu biểu
đóng góp cho sự phát triển của công ty

Ban Lãnh đạo cùng các đối tác
nâng ly chúc mừng Công ty SCC bước vào tuổi 20



Các thành viên Đại gia đình SCC biểu diễn
tiết mục văn nghệ nội bộ với bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" 

Bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" là tiếng nói của nhiệt huyết,
tinh thần, hoài bão khám phá và làm giàu

cho những vùng đất mới của những con người SCC



Bài hát "Một đời người một rừng cây" đưa Đại gia đình SCC
nhìn lại những tháng ngày đã qua, tình người ấm áp trong giông bão

và tinh thần "sống vì mọi người" của SCC

Bài hát "Đường đến ngày vinh quang" nhắc nhớ Đại gia đình SCC
nhìn lại 20 năm gian khó đã qua đi, cùng hướng về tương lai phía trước

và đi trên "con đường chúng ta đã chọn"



Bài hát "Niềm tin khát khao" như một lời khẳng định về
tinh thần đoàn kết và "Trọn một niềm tin" của Đại gia đình SCC

Hợp ca bài hát "Việt Nam ơi" mang theo tình yêu
và nhiệt huyết xây dựng đất nước của Đại gia đình SCC



Trao giải cho một trong các đội của chương trình Team building

Ban Lãnh đạo Công ty SMC cùng các CBNV



Đại gia đình SCC chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Lãnh đạo

Đại gia đình SCC chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Lãnh đạo



… Và SCC đang đợi     được cùng bạn viết nên     những câu chuyện tiếp theo...




