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Mùa hạ đến, tháng 4 về, nắng vàng, biển xanh vẫy gọi! 

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa! 

Hãy làm mới bản thân, bỏ lại những lo toan, sắp xếp lịch trình, xách ba lô lên và đi. Đi để khám phá - để trải nghiệm!

Tuổi trẻ, nếu có thể đi, hãy đi. Đừng ngần ngại, đừng chần chừ, đừng sợ hãi. Hãy để đôi chân được chạy nhanh hết sức 
có thể, bàn tay níu lấy đám dây leo chằng chịt và được phóng tầm mắt xa xăm ngút ngàn.

Không có cách nào để tìm thấy chính bản thân mình tốt hơn việc tạm dừng những guồng quay hàng ngày để đi và đi. 
Hãy mạnh dạn bước đi để rũ bỏ sự nhàm chán, để làm mới bản thân. Mỗi chuyến đi sẽ là một cơ hội, một chặng đường 
thử thách, chờ đợi chúng ta chinh phục và cũng tự khám phá chính mình. Bởi được đi đã là cả một niềm hạnh phúc!

Cuộc sống là “nếm”, “thử” và tìm ra những điều mới lạ, những trải nghiệm mới, những bài học cho chính bản thân mình. 
Hãy đi để được trải nghiệm những cảm giác khác nhau! Hãy trân trọng những phút giây của  tuổi trẻ, cuộc sống còn 
nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Vậy, tại sao chúng ta không bắt đầu việc ấy ngay từ bây giờ?
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Chiều ngày 09.03.2017, “Hội nghị gặp mặt, đối thoại và 
tuyên dương người nộp thuế năm 2016” đã được Cục thuế 
thành phố Hà Nội, Chi cục thuế quận Đống Đa tổ chức 
tại hội trường lớn, trụ sở Chi cụ thuế quận Đống Đa – 185 
Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

 Tại Hội nghị này, UBND quận Đống Đa đã tuyên dương, 
tặng bằng khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016 cho 
2 đơn vị thành viên của CENGROUP là Công ty Cổ phần Bất 
động sản Thế Kỷ (CENLAND) và Công ty Cổ phẩn Truyền 
thông và Giải trí Ngôi sao mới (RSM, thành viên trực thuộc 
CENLAND). Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thọ Tuyển 
– Tổng giám đốc CENLAND chia sẻ: “Việc chấp hành nghĩa 
vụ về thuế luôn được CENLAND thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc và đề cao. Bởi đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là 
trách nhiệm của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân 
thủ và chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật thuế 
để góp một phần nhỏ trong việc xây dựng đất nước”.

 Theo đánh giá của Cục thuế thành phố Hà Nội, năm 2016, 
mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, song các doanh 
nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu vượt qua 
khó khăn, thách thức để duy trì ổn định, phát triển sản 
xuất kinh doanh đạt nhiều thành tích tốt.

CENLAND IS COMMENDED FOR IMPLEMENTING TAX 
OBLIGATIONS IN 2016

On March 9 2016, the honoring conference for taxpayers 
implementing policy and tax law in 2016 took place at the Hall 
of Dong Da Taxation Office – 185 Dang Tien Dong Street, Dong 
Da District, Hanoi.

 It is known that in 2016, CENGROUP has two units: CENLAND 
and RSM honored, rewarded and received certificate of merit 
from Dong Da Taxation Office to implement tax obligations 
in 2016. Speaking at the conference, General Director 
of CENLAND Nguyen Tho Tuyen said: “CENLAND always 
implements tax obligations because this is not only a duty but 
also responsibility of businesses. We will continue to strictly 
adhere to and abide by the policies and tax law to make small 
contribution in building the country”.

 At the end of the conference, enterprises expressed their 
views on how to improve the tax procedure over time. At the 
same time, enterprises also propose to continue to improve 
administrative procedures to create favorable conditions for 
businesses in the district.

TIN TỨC

Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Siêu thị dự án Bất động 

sản STDA, tính từ đầu tháng 2/2017 đến nay số lượng giao 

dịch thành công tại các dự án vẫn giữ ở mức ổn định, nhiều 

dự án có lượng giao dịch tăng cao so với thời điểm trước đó. 

 Dẫn đầu trong Top những dự án có tốc độ bán hàng tốt nhất 

từ đầu năm đến nay là dự án Sentosa Riverside với hơn 300 

giao dịch, tiếp theo là dự án An Bình City với gần 150 giao 

dịch thành công. Được biết, Sentosa Riverside là dự án đất 

nền ven biển Nam Đà Nẵng, đối diện sân golf Montgomerie 

Links – 1 trong 10 sân golf hàng đầu Châu Á với mức đầu tư 

chỉ từ 500 triệu đồng/lô. An Bình City là dự án nằm trong 

KĐT thành phố Giao lưu (232 – 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội) gồm 8 tòa căn hộ cao từ 28 và 35 tầng. Dự kiến, 

dự án sẽ cung cấp ra thị trường 2.732 căn hộ cao cấp với mức 

giá hợp lý, chỉ từ 2 tỉ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ và từ 2,3 tỉ 

đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ. 

IMPRESSIVE FIGURES AT THE OPEN FOR SALE OF AN BINH 
CITY AND SENTOSA RIVERSIDE

According to statistics from STDA, from the beginning of February 
2017 until now the number of successful transactions has remained 
stable. Many projects have more transaction volume than the 
previous time. 

 Leading the top projects with the best sales so far this year is Sentosa 
Riverside with more than 300 transactions and followed by An Binh 
City with nearly 150 successful transactions. It is known that Sentosa 
Riverside is a coastal land project in the south of Da Nang, opposite 
Montgomerie Links golf course - one of the top 10 golf courses in Asia 
with an investment of only from 500 million dong/lot. An Binh City is 
located in Exchange City Urban Area (232 - 234 Pham Van Dong, Bac 
Tu Liem, Hanoi) with 8 28-35-storey apartment buildings. Expectedly, 
the project will provide 2,732 high-end apartments at reasonable 
prices, only from 2 billion dong/2-bedroom apartments and from 2.3 
billion dong/3-bedroom apartments.

8 GIFTS ARE PRESENTED TO FORMER PLAYERS AND 
ATHLETES

With the desire to bring about warm spring of love, on January 
20 2017, CENGOLF in collaboration with Fund for Humanity and 
Footballer Hong Son awarded 8 gifts, each worth VND5,000,000 to 
support former players and athletes at Tet 2017. They used to bring 
honor to Vietnam sports on the international arena and be the golden 
generation of Vietnam football but have difficulties in life. Fund for 
Humanity was established in October 2016 in the hope of helping the 
disadvantaged in life and showing the spirit of solidarity of CENGROUP 
employees to the community.

Nhiều đơn vị được hỗ 
trợ để đẩy mạnh kinh 
doanh

Nhằm thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trong Quý 
I/2017, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ chi nhánh Đà 
Nẵng và chi nhánh Hạ Long, mỗi đơn vị đã được trang bị 
thêm 01 chiếc ô tô trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Đây chính là sự 
hậu thuẫn rất lớn từ Ban Lãnh đạo công ty để ACE nhà CEN 
có được điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để khai 
phá những mảnh đất tiềm năng. Anh Kiểmgv – Giám đốc tại 
chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ: “Với sự quan tâm và chỉ đạo của 
Ban Lãnh đạo Công ty, CEN Đà Nẵng sẽ tập trung mọi nguồn 
lực chinh phục thị trường Đà Nẵng và cán đích nhanh nhất”. 

Những con số giao dịch ấn 
tượng tại An Bình City và 
Sentosa Riverside

An Lê

An Hà

Thu Thủy
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Sáng ngày 19.02.2017, lễ mở bán dự án Melosa Garden đã 

được tổ chức tại số 222 đường vành đai 2, phường Phú Hữu, 

quận 9, TP.HCM. Sự kiện đã thu hút đông đảo khách hàng 

quan tâm, tham dự.

Tại lễ mở bán, khách hàng đã được các chuyên viên tư vấn 

thông tin về dự án và trải nghiệm không gian sống thực 

tế tại Melosa Garden. Đặc biệt, tất cả khách hàng đặt mua 

thành công trong tháng 2.2017 đều được Chủ đầu tư Khang 

Điền tặng ngay 20 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, khách hàng tham 

dự sự kiện cũng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm 

trúng lộc vàng và lì xì may mắn – 100 USD từ đơn vị phân 

phối STDA Miền Nam.

SOUTH STDA OPENS FOR SALE MELOSA GARDEN

On February 19 2017, the open for sale of Melosa Garden project was 
held at 222 Ring Road 2, Phu Huu Ward, District 9, HCM City. The event 
attracted a lot of customers.

At the open for sale, customers learn about the project information 
and experience the real living space in Melosa Garden. Especially, 
customers successfully registering to buy in February 2017 are given 
lucky gold from Khang Dien Land. In addition, attending customers 
have the opportunity to participate in the lucky draw program to get 
gold or 100 USD from South STDA.

8 GIFTS ARE PRESENTED TO FORMER PLAYERS AND 
ATHLETES

With the desire to bring about warm spring of love, on January 
20 2017, CENGOLF in collaboration with Fund for Humanity and 
Footballer Hong Son awarded 8 gifts, each worth VND5,000,000 to 
support former players and athletes at Tet 2017. They used to bring 
honor to Vietnam sports on the international arena and be the golden 
generation of Vietnam football but have difficulties in life. Fund for 
Humanity was established in October 2016 in the hope of helping the 
disadvantaged in life and showing the spirit of solidarity of CENGROUP 
employees to the community.

FUND FOR HUMANITY PRESENTED GIFTS TO 310 CHILDREN 
IN TA PHOI (LAO CAI)

On January 21 2017, Fund for Humanity awarded 310 gifts including 
coats, sweaters, boots and candy to students at Ta Pho 2 Primary 
School & Ta Pho 2 Secondary School, Lao Cai province.

Overcoming the cold weather of 10 degrees C in high mountains 
and ever-present danger, Fund for Humanity charity group directly 
visited Ta Xeo 1 Primary School, Ta Xeo 2 Secondary School, Ta Pho 2 
Primary School & Ta Pho 2 Secondary School to give meaningful gifts 
to students there.

Representatives of Fund for Humanity said that in the future, the 
Fund will continue to hold many charitable programs to help the 
disadvantaged in society, especially the elderly and children around 
the country.

Ngày 14.02.2017, chương trình CEN Radio đã phát 
sóng chương trình đặc biệt phục vụ ACE CEN Miền 
Nam nhân dịp Lễ Tình yêu. Rất nhiều các cặp đôi là 
thành viên nhà CEN đã được mời đến phòng thu, 
chia sẻ về “người ấy” cũng như “hoàn cảnh” gặp gỡ, 
kỷ niệm vui của hai người khi làm việc chung dưới 
mái nhà CEN… Những lời yêu thương được bộc 
bạch ngay trên sóng CEN Radio đã khiến nhiều cặp 
đôi cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Bên cạnh 
đó, CEN Radio còn dành tặng những ca khúc về tình 
yêu rất dễ thương đến ACE, giúp không khí khởi 
đầu ngày làm việc phấn khởi, vui tươi.

STDA Miền Nam mở bán 
Melosa Garden: 
Tậu nhà sang, đắc lộc vàng

Trao tặng 8 suất quà cho 
các cựu danh thủ, VĐV 
Thể thao Việt Nam 

Quỹ Hành động Vì Nhân Ái 
trao quà cho 310 em nhỏ 
Tả Phời (tỉnh Lào Cai)
 

CEN Miền Nam phát sóng 
chương trình Radio nhân 
dịp Lễ Tình yêu

Với mong muốn mang xuân về ấm áp tình thương, ngày 
20.01.2017, CENGOLF đã phối hợp với “Quỹ Hành động Vì 
Nhân Ái” cùng Danh thủ Hồng Sơn trao tặng 8 suất quà, mỗi 
suất trị giá 5.000.000 đồng nhằm hỗ trợ các cựu danh thủ, 
VĐV đón Tết Đinh Dậu 2017 ấm áp – an lành. Họ là những 
người đã từng làm rạng danh nền thể thao Việt Nam trên 
đấu trường quốc tế, thế hệ vàng son của bóng đá Việt Nam 
song lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. “Quỹ hành 
động vì Nhân Ái” được thành lập vào tháng 10.2016 với 
mong muốn sẽ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 
sống, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của ACE nhà 
CEN với cộng đồng. 

Ngày 21.01.2017 Quỹ Hành động Vì Nhân Ái đã trao tặng 310 
phần quà, gồm áo khoác, áo len, ủng và bánh kẹo Tết trao tặng 
cho các em học sinh tại các điểm trường Tiểu học & Trung học 
cơ sở số 2 Tả Phời, tỉnh Lào Cai.

Vượt qua cái rét 10 độ C ở vùng núi cao và những hiểm nguy 
luôn thường trực trên mỗi cung đường đèo ngoằn nghoèo, 
đoàn từ thiện Quỹ Hành động Vì Nhân Ái đã trực tiếp đi đến 
các điểm trường Xéo Tả 1, Xéo Tả 2 và điểm trường chính 
trường Tiểu học & Trung học cơ sở số 2 Tả Phời, để trao tận 
tay các em những phần quà ý nghĩa. 

Đại diện Quỹ Hành động Vì Nhân Ái cho biết, trong thời gian 
tới Quỹ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình từ thiện, 
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là 
người già neo đơn và trẻ em trên khắp cả nước.

SOUTH CENGROUP BROADCAST CEN RADIO ON 
OCCASION OF VALENTINE’S DAY

On February 14 2017, CEN Radio was broadcast on a special 
day. A lot of couples who are employees of CENGROUP are 
invited to the studio to share about “their partner” and 
“circumstances” that they met and had happy memories 
working together at CENGROUP. Love words were confided 
on CEN Radio, which made many couples feel very surprised 
and happy. Besides, on CEN Radio, songs about love helped 
all start the working day more excitingly and joyfully.
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Nhiệt huyết, đầy năng lượng và quyết đoán là nhưng gì mà mọi người cảm nhận được khi làm việc với anh Trần Minh Long - Tổng 
Giám đốc CEN Sài Gòn. Anh cũng chính là người đã đạt được danh hiệu cao quý Hoa Hậu CEN AWARDS 2016. Ra Khơi số 33 đã có 
buổi trò chuyện với anh Trần Minh Long để hiểu hơn về con đường đến thành công đầy thử thách và chông gai của đương kim Hoa 
Hậu CEN AWARDS 2016!

RK: Chào anh! Lời đầu tiên Ra Khơi xin được chúc mừng anh và CEN Sài Gòn khi đã đạt được những thành quả vượt bậc trong 
năm qua. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi được xướng tên ở danh hiệu cao nhất trong chương trình CEN 
AWARDS 2016?

Anh LongTM: Xin chào ACE độc giả của tạp chí Ra Khơi! 

Cũng giống như rất nhiều ACE khác khi được vinh danh và đứng trên sân khấu của chương trình CEN AWARDS, tôi cảm thấy rất 
vui và vinh dự. Và đây không chỉ là danh hiệu của riêng tôi mà còn là của cả một tập thể CEN Sài Gòn. Thành công này chính là 
thành quả của cả Tập thể. Ngoài những yếu tố may mắn; sự chung sức đồng lòng nỗ lực không ngừng nghỉ của ACE CEN Sài 
Gòn; là những chỉ đạo định hướng chiến lược của BLĐ Tập đoàn và sự hỗ trợ từ các phòng ban ngoài Hà Nội. Qua đây, một lần 
nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tin tưởng và đồng hành cùng với CEN Sài Gòn trong suốt thời gian qua.

Và đây cũng là lần đầu tiên CEN Sài Gòn đạt được danh hiệu cao quý nhất (tất cả các lĩnh vực), nên tôi nghĩ không chỉ riêng 
mình mà tất cả ACE CEN Sài Gòn đều có quyền tự hào về thành quả này.

RK: Ngoài danh hiệu Hoa Hậu năm 2016, Anh cũng đã từng nhận được danh hiệu Á hậu 1 năm 2013 và Á hậu 2 năm 2014. Vậy 
đâu là bí quyết để anh chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác, thưa anh?

Anh Long TM: Làm việc với đam mê, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và kiên cường đối mặt với mọi thử thách, khó khăn. 
Nhưng chừng đó cũng chưa đủ mà bạn cần phải giữ được ngọn lửa đó như những ngày đầu mới khởi nghiệp và theo tôi qua 
mỗi năm thì nó càng phải lớn hơn, mạnh mẽ hơn và bao trùm hơn.

CENAWARDSCENAWARDS
2016

Qua gần 7 năm công tác tại CEN, tôi rút ra được bài học thành công chính là đi từ thất bại này đến thất bại khác và qua 
đây tôi muốn chia sẻ với mọi người 2 điều mà theo tôi suốt nhiều năm liền để giúp tôi luôn giữ lửa:

Thành công của quá khứ không đại biểu cho tương lai – bạn thấy đấy đã có quá nhiều bài học thất bại về sự thoả mãn, 
vừa đủ hay ngủ quên trên chiến thắng của các doanh nhân & công ty.

Mỗi sáng thức dậy tôi luôn đặt câu hỏi: Hôm nay làm gì để phát triển bản thân & giúp đỡ những người xung quanh – bạn 
nên tập trung vào việc phát triển bản thân mình hơn là phát triển công việc. Bởi vì tập trung vào phát triển công việc bạn 
sẽ chỉ đủ sống, nhưng nếu tập trung vào phát triển bản thân bạn sẽ giàu.

RK: Vậy nhìn lại năm 2016, điều gì làm anh hài lòng và điều gì còn chưa hài lòng?

Anh LongTM: Điều mà tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất là bộ máy của STDA Miền Nam đã ổn định sau gần 3 năm 
biến động thăng trầm. Mọi người đã hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, tin tưởng và đồng hành cùng với tôi, cùng với Tập 
đoàn. Mặt khác thì thu nhập của tất cả mọi người ở tất cả các công ty thành viên trong năm qua đều được cải thiện rõ rệt 
và tôi tin chắc nó còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bản thân tôi cũng đã trưởng thành, điềm tĩnh và có cái nhìn sâu sắc hơn trong mọi vấn đề. Cũng có những lúc vẫn chưa 
thật sự nhạy bén để đưa ra những quyết sách kịp thời nhưng đó sẽ là bài học đắt giá để tôi soi vào mà hoàn thiện mình 
hơn. 

RK: Mục tiêu sắp tới của anh trong công việc là gì, thưa anh?

Anh LongTM: Năm 2016, tổng kết doanh thu của STDA Miền Nam chỉ gần bằng 1/3 so với STDA Hà Nội. Thế nên mục tiêu 
trong năm 2017 đầu tiên tôi muốn đặt cho STDA Miền Nam rút ngắn khoảng cách này xuống còn ½ và xa hơn nữa 2018 
là sánh ngang Hà Nội. Các đơn vị còn lại như Cenvalue tăng trưởng lợi nhuận 30%, phải ra mắt được định giá online, RSM 
tăng trưởng mạnh doanh thu khai thác ngoài. Đây không chỉ là mục tiêu của riêng tôi mà còn là sự kỳ vọng của BLĐ Tập 
đoàn và tất cả ACE CEN Sài Gòn sẽ luôn nhớ lấy mục tiêu này mà cố gắng.

 Về góc độ nhân sự, Tôi đặt kỳ vọng năm tới sẽ có thêm ACE thuộc CEN Sài Gòn được vinh danh ở TOP 3 danh hiệu cao 
quý nhất CEN AWARDS. Hoa Hậu CEN AWARDS đã về rồi, thì Hoa Hậu Miss Bikini hay Quán quân CEN GOT TALENT cũng 
sẽ về với CEN Sài Gòn trong năm tới. Các hoạt động văn hóa cũng sẽ sôi động và phát triển hơn, vẫn mang đậm tinh thần 
CENGROUP nhưng phải có bản sắc riêng.

RK: Cuối cùng, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến ACE nhân viên CEN Sài Gòn nói riêng và CENGROUP nói chung trong 
năm 2017 không?

Anh LongTM: Như tôi đã nói ở trên “Thành công của quá khứ không đại biểu cho tương lai” thế nên ACE CEN Sài Gòn cần 
phải gạt bỏ thành quả đạt được trong năm 2016 để thật sự bứt phá. CEN Sài Gòn hiện tại hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa” khi có sự ủng hộ rất lớn từ BLĐ, nhân sự đạt độ “chín” về chuyên môn và thị trường TP.HCM phát triển… Bây giờ hoặc 
không bao giờ để chúng ta cùng thực hiện mục tiêu đưa CEN Sài Gòn sánh ngang các đơn vị BĐS lớn khác tại thị trường 
TP.HCM.

Nếu 2016 là năm của thay đổi tư duy, từ ngắn hạn sang dài hạn, từ cá nhân sang cộng đồng, từ Việt Nam ra Thế giới thì năm 
2017 là năm của hành động. Giấc mơ có đẹp cũng chỉ là một áng mây lung linh bên kia bờ cầu vồng. Nếu chỉ là mơ, nếu 
không có kế hoạch hành động, giấc mơ rồi sẽ già, ý chí rồi sẽ cằn cỗi, con tim rồi sẽ phai màu… Thế nên phải hành động! 
Hành động ngay để biến giấc mơ thành sự thật. Nói là làm, nói là làm ngay, nói được phải làm được và để rồi chúng ta lại 
toả sáng cho mọi người noi theo. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn nhắn nhủ tới toàn thể ACE CENGROUP.

Ra Khơi xin được cảm ơn những chia sẻ chân 
thành của anh Trần Minh Long, chúc anh ngày 
càng thành công và luôn là người anh truyền 
lửa cho ACE CEN Sài Gòn.

Anh LongTM: Cảm ơn BBT và ACE độc giả Ra 
Khơi! Chúc ACE sức khỏe và thành công trong 
năm 2017!

TIÊU ĐIỂM
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Các “nam thần” nói gì về những “nữ chiến binh” 
tài giỏi của nhà CEN 
08.03 là ngày rất đặc biệt để bạn thể hiện và yêu thương nhiều hơn tới một nửa của thế giới. Và tại CEN, đây còn là dịp để tôn vinh, 
khẳng định vai trò của chị em trong xã hội và cuộc sống. Đặc biệt, rất nhiều người trong số họ là những “nữ chiến binh” tài giỏi đã 
được BLĐ CEN ghi nhận. Và nhân dịp này, chúng ta hãy cùng xem các nam thần nói gì về những nữ chiến binh tài giỏi của nhà CEN 
nhé!

Anh Nguyễn Xuân Đức – AM STDA 

Cảm nhận đầu tiên của tôi về chị Thanh là chị rất hiền và gần 
gũi với đồng nghiệp. Chị Thanh là một trong những “công 
thần lập quốc” được rất nhiều người trong công ty rất yêu 
quý và ngưỡng mộ, đương nhiên mình cũng không phải 
ngoại lệ. Mặc dù thuộc Ban Tài chính nhưng chị lại rất am 
hiểu về lĩnh vực kinh doanh. Cũng vì lẽ đó, bộ phận APM trẻ 
đã học hỏi từ chị rất nhiều điều. Ngày 8.3 sắp tới, mình muốn 
gửi tới chị một lời chúc sức khỏe, mãi xinh đẹp và hạnh phúc!

 Anh Hoàng Sơn Anh – AM STDA

Vì đặc thù công việc nên chị Thanh rất cẩn thận và kỹ tính 
nhưng ko phải vì vậy chị trở thành người khó tính. Thực tế, 
chị là người rất dễ thương và cởi mở, hỗ trợ hướng dẫn ACE. 
Ngày 8.3 sắp tới, tôi mong muốn gửi tới chị lời chúc sức 
khỏe, thành công và may mắn.

Anh Lê Minh Tiến – Giám đốc kinh doanh CENVALUE 
Miền Nam

Tuy tôi không trực tiếp làm việc với chị Thương nhưng qua 
những lần tiếp xúc, tôi rất ấn tượng với chị. Tôi ấn tượng bởi 
thái độ giao tiếp cởi mở của chị đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, 
rất thu hút. Chị luôn thể hiện phong thái của một người làm 
việc năng động và tràn đầy sức sống, có sức ảnh hưởng đến 
những người xung quanh. Nhân dịp ngày 8.3 này, tôi chúc 
chị Thương có thêm nhiều năng lượng hơn nữa để chinh 
phục các dự án.

Trịnh Đại Phong – Nhân viên kinh doanh S3

Một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Nhưng 
lại dịu dàng, ân cần trong đời sống của ACE. Người luôn giúp 
nhân viên lập ra những mục tiêu, giành những lời khen ngợi về 
những thành quả và đôi chút khiển trách với những việc làm 
sai trái để giúp ACE hoàn thiện bản thân. Với Slogan “Làm nhiệt 
tình - Chơi hết mình “chắc chắn cánh tay phải của CENGROUP sẽ 
xăm hình Nguyễn Thị Phương Thanh - STS3 .

Lý Hoài Nam – Hành chính CENINVEST

Cảm nhận của mình về chị Thanhnt đó là sự cẩn thận, tỉ mỉ 
và luôn nhiệt huyết trong công việc. Chị Thanh luôn tận tình 
hướng dẫn và giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, cách giải quyết 
vấn đề của chị rất khéo léo.

Nguyễn Bá Hai - Trưởng phòng kinh doanh S3

Được mệnh danh là “chúa sơn lâm” lãnh đạo S3, chị Thanh 
là người Sếp cương quyết, cứng rắn. Đồng thời, chị cũng 
mềm mỏng, dịu dàng khi nói chuyện với khách hàng, thuyết 
phục/từ chối họ để những đòi hỏi của họ không quá đáng. 
Em đã học hỏi được từ Sếp rất nhiều điều bổ ích. Chúc Sếp 
một ngày 8.3 nhiều niềm vui!

Anh Chu Đăng Thiện – AM STDA Miền Nam

Làm việc cùng chị Thương gần 02 năm tại CEN Sài Gòn, mình 
thấy chị là một phụ nữ cực kỳ ấn tượng. Ấn tượng từ một 
người Chị luôn sống hết mình với công việc, sống hết mình 
vì đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình. Nhiều lần đi 
chơi và làm việc cùng chị, mình thấy chị là một người rất 
vui vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người, luôn nghĩ cho người 
khác. Chị là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, không bao 
giờ thấy chị có dấu hiệu chùn bước trước một công  việc 
khó khăn nào. Nhân ngày 8.3 sắp tới, mình chúc chị luôn mãi 
trẻ đẹp, hạnh phúc luôn tràn đầy và đặc biệt là luôn gặt hái 
thành công trong công việc, luôn là người chị tuyệt vời với 
bộ phận dự án.

Anh Lê Quang Bình - AM STDA Miền Nam

Luôn nhiệt tình và lạc quan là 2 điểm dễ thấy nhất ở chị 
Thương. Trong mọi công việc, bạn sẽ luôn thấy chị Thương 
nổi bật trong vai trò người thúc đẩy, truyền động lực cho 
mọi người. Chị Thương cũng là một cố vấn rất tốt khi bạn 
cần những lời khuyên trong việc xử lý khéo léo mối quan hệ 
với chủ đầu tư.

Chị Nguyễn Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc CENINVEST Chị Nguyễn Thị Phương Thanh – Giám đốc Siêu thị S3

Chị Trịnh Cẩm Thương  - AM STDA Miền Nam Chị Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Siêu thị S9

Nguyễn Mạnh Tú - Hành chính siêu thị S3

Chị Thanh luôn nhiệt huyết, hết mình với công việc và đặc biệt 
là với toàn thể đại gia đình ACE siêu thị S3. Chị còn là nguồn lửa 
tiếp động lực kịp thời cho ACE NVKD, nhất là khi tình hình kinh 
doanh có chiều hướng đi xuống... Khi vui chơi thì hết mình, hòa 
đồng cùng mọi người. Tổng hợp lại “Má” là 1 người Sếp: giỏi 
giang, xinh đẹp, có trách nhiệm, hòa đồng, luôn nhiệt huyết và 
cháy hết mình khi cần thiết...

Nguyễn Thanh Tú  – Nhân viên kinh doanh S9

Luôn quan tâm người khác một cách chân thành là điều tôi nhận 
thấy khi gặp sếp Dung lần đầu tiên. Thời gian gắn bó với S9 đã 
chứng minh rằng điều tôi nhận thấy là không sai. Chị là sếp 
nhưng giống như một người chị, chỉ dạy tôi từ những điều nhỏ 
nhất. Chính điều này, tôi thấy bên cạnh sự quyết đoán, mạnh mẽ 
bên ngoài, sếp còn là người rất dịu dàng và tâm lý... Thực sự tôi 
rất ít khi gọi chị sếp vì không muốn khoảng cách quá xa xôi. Cơ 
mà thực tế tôi sắp từ biệt sếp để đi theo tiếng gọi của trái tim 
và sự lựa chọn của tuổi trẻ. “Chị không biết sau này thế nào, chỉ 
cần bản thân mình vui là được” – đó là điều sếp nói với tôi. Tôi 
không biết trong mắt mọi người, sếp tôi là một người như thế 
nào, nhưng với tôi “sếp” như một người “chị” và tôi nghĩ mình 
không thể tìm một người “chị” thứ hai như thế.

Đoàn Trung Kiên – Nhân viên kinh doanh S9

Trách  nhiệm, chân thành và tình cảm là những điều tôi cảm nhận 
về chị từ những ngày đầu tiên và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa mà 
tôi không thể nói hết được bằng lời. Chỉ biết là trong lòng tôi 
chưa bao giờ thôi muốn nói lời cảm ơn. Chưa ở đâu tôi được sống 
như một gia đình như ở nơi này. Tôi biết những bước đi ngày 
hôm nay của tôi chị sẽ luôn ủng hộ và âm thầm dõi theo để nhìn 
chúng tôi trưởng thành. Với tôi, chị không chỉ là một người sếp, 
mà còn là một người bạn khi tôi buồn, một người chị nghiêm 
khắc khi chúng tôi không vững lòng. Tôi chỉ muốn nói với chị 
“Chúng em yêu và cảm ơn chị nhiều lắm!”.

Trần Khắc Trọng – Nhân viên kinh doanh S9

“Sếp” – từ khóa mà ắt hẳn mỗi khi nhắc đến thì những người làm 
trong môi trường công sở, cơ quan, công ty… đều liên tưởng 
đến với một vẻ rất riêng. Nghĩ đến “Sếp” ta thường nghĩ tới sự 
nghiêm ngặt, ít nói, rất khó gần… Sếp là gì đó xa lạ và khoảng 
cách. Vâng, đó là điều thông thường tôi hay các bạn vẫn hay nghĩ 
về Sếp. Tuy nhiên tại CENGROUP và chính tại Siêu thị S9, có một 
người đã làm tôi suy nghĩ và cảm nhận khác về cái “từ khóa” ấy. 
Tại S9 tôi có người Sếp, người lãnh đạo tài ba, là người mang lại 
sinh khí cho cả Siêu thị 9 là chị Nguyễn Thị Dung. Sự chân thành, 
nhiệt huyết luôn quan tâm đến ACE nhân viên là điều tôi cảm 
nhận rõ nhất về chị. Trong công việc chị là người biết truyền cảm 
hứng và đặt niềm tin để chúng tôi sẵn sàng chinh phục mọi thử 
thách, vượt qua khó khăn để trở thành người dẫn đầu. Bạn thấy 
đấy, tại sao khi nói về Sếp của mình, tôi lại gọi là chị bởi vì ở Siêu 
thị S9 có một người như thế, một người “chị” thật sự của bạn.
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Đây luôn là địa điểm du lịch miền Bắc được nhiều người tham quan trong những ngày xuân, khi đến đây bạn sẽ cảm nhận 
được không khí mát lạnh, trong lành và được trải nghiệm những phút giây lãng mạn, hạnh phúc, được hòa mình vào thiên 
nhiên hùng vĩ. Tại đây, có các dân tộc ít người như H’mông, Tày, Dao… tạo nên vẻ đẹp khác lạ mà không nơi nào có. Bạn sẽ 
được hòa mình vào các bản sắc văn hóa độc đáo và tập tục của các dân tộc nơi đây. Vào mùa xuân bạn còn được thưởng thức 
đón xuân cùng các dân tộc và các lễ hội chào năm mới của họ. Ngoài ra bạn còn được tham quan thêm các kiến trúc thiên 
nhiên tự tạo như cổng Trời, cầu Mây, núi Hàm Rồng, hang Gió… 

Mùa xuân cũng là mùa đẹp nhất trong năm của cao nguyên Mộc Châu. Đến với Mộc Châu bạn sẽ được tham quan các di 
tích lịch sử, động Sơn Mộc Hương, rừng thông, chùa Chiền Viên, thác Dải Yếm, đỉnh Phiêng Luông. Đây là các điểm đến luôn 
thu hút lượng lớn khách tham quan khi đến Mộc Châu. Ngoài ra bạn còn được thưởng thức các món ăn dân tộc, đặc sản, ẩm 
thực tại đây, bên cạnh đó còn có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hoá lâu đời của các dân tộc. Một số 
điểm tham quan mà bạn không nên bỏ lỡ như: Đồi chè hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn,  ruộng hoa cải bản Ba Phách. Cảnh 
đẹp thiên nhiên và con người nơi đây không thể cảm nhận hết được chỉ thông qua những bức hình hay những lời văn đẹp 
mà bạn phải đến trực tiếp, dùng tất cả các giác quan mà bạn, cảm nhận bằng cả tình yêu quê hương đất nước con người Việt 
để cảm nhận. 

Đây là khu di tích vừa được công nhận Di sản thiên nhiên 
Thế giới. Nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn bởi địa 
hình nhiều đồi núi nhấp nhô được nằm trên mặt nước với 
nhiều sông nước bao quanh  tạo nên một không gian lung 
linh huyền ảo. Đây là thủ phủ của cố đô Hoa Lư với nhiều 
đền chùa, miếu mạo, lăng tẩm… Đến nơi đây du khách như 
lạc vào động tiên huyền ảo, cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng, 
sông nước hiền hòa, một bức tranh sơn thủy hữu tình. Các 
công trình kiến trúc trong quần thể du lịch này chắc chắn 
sẽ làm bạn  ngạc nhiên khi về lại cố đô xưa. Một số điểm 
đến mà bạn không nên bỏ lỡ: Đền Trình, Phủ Khống, Phủ 
Khống, Hang Địa Linh, Hang Tối, Hang Sáng, Hang Nấu 
Rượu, hang Sính, hang Si, hang Ba Giọt… Đây là những nơi 
đẹp nhất, kỳ bí mà bạn không thể bỏ qua.

Nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chùa Hương 
là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, đặc biệt là những dịp 
đầu Xuân năm mới. Lễ chùa du xuân luôn là một hoạt động 
được ưa chuộm và là một nét đẹp trong đời sống văn hóa 
tinh thần người Việt. Một trong những địa điểm du lịch tốt 
nhất bà bạn không nên bỏ lỡ chính là nơi đây.

Vịnh Hạ Long là 7 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất hiện nay, 
nơi đây nhiều du khách quốc tế và trong nước thường 
xuyên ghé thăm và tham quan nơi đây. Đến với Hạ Long, 
bạn sẽ được đi thuyền trên vịnh để ngắm hàng loạt các hòn 
đảo đá vôi và phiến thạch có cấu trúc và hình dáng hùng 
vĩ. Một số thắng cảnh nổi bật nên chiêm ngưỡng khi du 
lịch Hạ Long là Hòn Con Cóc, Hòn Gà Chọi, Đảo Ti Tốp, Đảo 
Ngọc Vừng, Hang Sửng Sốt, Động Thiên Cung, Hang Đầu 
Gỗ và vịnh Bái Tử Long. Vào mùa xuân đây cũng là điểm đến 
thú vị cho kế hoạch du xuân của bạn đó.

TIÊU ĐIỂM

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm thích hợp cho việc vui chơi giải trí, giảm stress trong những ngày làm việc căng thẳng đã 
qua. Ban Biên tập Ra Khơi xin giới thiệu đến ACE nhà CEN những địa điểm du xuân hấp dẫn nhất mà ACE không nên bỏ qua khi có 
ý định đi du lịch tại miền Bắc.

Sapa, Lào Cai

 

Cao nguyên Mộc Châu, Sơn La

 

 

Khu sinh thái Tràng An, Ninh Bình

 

Lễ hội chùa Hương 

Vịnh Hạ Long

 

KHÁM PHÁ

Địa điểm du xuân 
           hấp dẫn nhất miền Bắc
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Mỗi người một công việc, một người một thế mạnh nhưng điểm chung 
của họ là sự nỗ lực không ngừng, quyết tâm theo đuổi đam mê, luôn 
nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống. Và hơn cả, 
những thành công họ đạt được chính là nguồn cảm hứng để truyền tới 
các ACE nhà CEN. Không ai khác, họ chính là những người phụ nữ nhận 
được giải thưởng cao quý CEN SUPERSTAR trong CEN Awards 2016.

Trần Thị Tuyết Mai - Kế toán Tập đoàn 

Ngày 8.3 đối với chị vô cùng ý nghĩa, ấm áp và cảm động.  Vào ngày này tại CEN thì phái nam sẽ 
tổ chức chương trình cho phái nữ rất chu đáo và hoành tráng. Còn ở gia đình thì do chị là người 
phụ nữ duy nhất nên luôn được 3 người  đàn ông trong nhà nhất mực quan tâm. Bố thì vào bếp 
nấu cơm, hai con trai thì mua hoa tặng mẹ và cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối rất đầm 
ấm và  vui vẻ. Nhân ngày 8.3, chị xin gửi lời chúc cho chị em phụ nữ tại CEN luôn trẻ đẹp, thành 
công và hạnh phúc.

Đinh Thị Phương Nga - Ban Tài chính 

Không chỉ ngày 8.3 mà hầu như tất cả những ngày Lễ, Tết trong năm các chị em nhà CEN luôn 
được các anh em đồng nghiệp tổ chức ăn uống ngay tại văn phòng và phục vụ chị em từ A đến 
Z. Vốn dĩ mọi người rất hợp nhau nên chỉ cần tụ tập là đã thấy rất vui và có vô số chuyện để nói. 
Còn ở nhà thì cứ đến ngày lễ là anh chồng mình lại đưa mấy mẹ con đi ăn, tìm một chỗ để vui 
chơi, mua bánh cho các bạn nhỏ thổi nến. Bố mẹ chỉ cần nhìn con chơi rồi chém gió với nhau, kể 
chuyện công ty, bạn bè, xã hội,… Chỉ thế thôi nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc rồi!

Phan Thị Ngọc Lan - Nhân viên kinh doanh - Iron team Siêu thị S9

Với tôi ngày 8.3 thật ý nghĩa. Ngày mà tôi có thể nói lên nhiều hơn tình yêu với người bà, người 
mẹ, những người phụ nữ xung quanh tôi hay với chính tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Một 
ngày thật đáng nhớ để tôn vinh những con người luôn luôn biết hy sinh và làm cho cuộc sống 
này tốt đẹp hơn. Hãy luôn trân trọng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn. Chúc 
một nửa thế giới mãi hạnh phúc bên những người thân yêu! Chúc mừng ngày 8.3! 

Phạm Phương Thảo - Trợ lý Giám đốc S9 

Mới đảm nhiệm: Phó Giám đốc Kinh doanh CEN Hạ Long.

Đối với mình ở nhà CEN thật sự là “Phụ nữ là để được yêu”, tại đây phái nữ chúng mình được tôn 
trọng và được học hỏi rất nhiều. Cảm ơn CENGROUP, cảm ơn S9 đã mang lại những giá trị rất lớn 
về mặt tinh thần cho chị phụ nữ. Nhân ngày 8.3, mình xin chúc toàn bộ các chị em phụ nữ trong 
đại gia đình nhà CEN nói chung và chị em S9 nói riêng luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Thị Thanh Thùy - Nhân viên Kinh doanh S1C

8.3 với mình luôn là một ngày có rất nhiều cảm xúc, ngày mà chị em được tôn vinh, được chiều 
chuộng nhiều hơn.

Sắp đến  8.3, mình xin chúc các bà, các mẹ, các chị em luôn vui vẻ và ý nghĩa nhất. Chúc mọi 
người luôn luôn trẻ đẹp, hạnh phúc và thành công. Chúc tất cả các chị em nhà CEN ngày càng 
phát triển và chốt được nhiều nhiều hơn nữa.

Phan Quỳnh Hoa - Trưởng phòng Marketing RSM (Miền Nam)

Trong ngày đặc biệt của phái nữ mình chỉ mong muốn đến một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi 
và dành thời gian để đọc hết những cuốn sách và tạp chí chuyên ngành Marketing mà mình 
“gom góp” được gần đây. Ngoài ra, mình cũng mong bản thân sẽ chín chắn và điềm tĩnh hơn 
để trở thành một người phụ nữ hiện đại, tự tin, thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Lê Hà Hải - Phó phòng Hành chính

Là thành viên phòng HC, chị luôn tự hào vì phòng mình có một nữ tướng xinh đẹp, trẻ trung cả 
về hình thức lẫn tâm hồn, luôn giúp phòng kết nối tốt với các bộ phận khác. HC còn có một dàn 
nhân viên nữ trẻ trung, xinh đẹp , rất chăm chỉ, tận tâm chủ động trong công việc, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao. Nói riêng về gia đình nhỏ, chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì gia 
đình luôn là hậu phương vững chắc để chị có thể hoàn thành tốt công việc của công ty; Xin cảm 
ơn ông xã và con gái iu luôn ủng hộ, động viên, yêu thương, đồng hành cùng chị trong suốt 364 
ngày còn lại không chỉ riêng ngày 8.3

Nguyễn Thị Nga - Nhân viên Kinh doanh S8

Với tôi, 8.3 là ngày đầy yêu thương và là ngày của mẹ. Tôi sẽ về quê và tặng mẹ một bó hoa, 
chưa bao giờ tôi dám nói với mẹ là “Con cám ơn”, tôi chỉ lặng lẽ giúp mẹ chăm lo cho các em, nỗ 
lực phấn đấu học hành, làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm nhiều tiền để đỡ đần cho mẹ. Tôi biết 
rằng, với mẹ, sự trưởng thành và thành công từng ngày của tôi chính là món quà giá trị nhất. 
Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi cầu mong cho mẹ, cho những người phụ nữ xung quanh tôi luôn 
khỏe mạnh và mãi tươi cười, hạnh phúc. Tôi - cô gái tuổi 20 sẽ phấn đấu hết sức mình để đền 
đáp công ơn và tình yêu vô bờ của mẹ.

Nguyễn Thu An - Nhân viên kinh doanh Siêu thị S9

An luôn tự hào khi được làm việc trong môi trường năng động của CENGROUP, nơi có các chị 
em phụ nữ rất giỏi, xinh đẹp và không hề thua kém các đấng mày râu. Sắp đến ngày 8.3, An xin 
gửi lời chúc đến toàn thể các chị em phụ nữ trong đại gia đình CENGROUP luôn xinh đẹp, hạnh 
phúc và đặc biệt sẽ luôn thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và các anh hãy luôn nhớ 
rằng: “Phụ nữ sinh ra là để được yêu, không phải để được hiểu (đừng cố hiểu phụ nữ)” :)

Hoàng Quỳnh Trang - Trưởng phòng dự án

Với mình thì 8.3 luôn là ngày lễ ý nghĩa và đáng mong chờ đối với chị em phụ nữ. Trải qua hơn 
5 năm công tác tại CEN, ngày 8.3 năm nào mình cũng luôn háo hức khi đến công ty. Bởi mình 
biết ở đó chắc chắn có những niềm vui tuy giản dị nhưng rất bất ngờ đang chờ đón. Mình cảm 
nhận được sự trân trọng, nâng niu của cánh mày râu dành cho chị em và tất cả mọi thứ đều trở 
nên đáng yêu. 8.3, mình xin gửi lời chúc tới các chị em đồng nghiệp luôn xinh đẹp, hạnh phúc và 
thành công hơn nữa!

Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nhân viên kinh doanh- Big Team Oanhdt

8.3 đi đến đâu cũng thấy hoa, quà, thấy các khuôn mặt vui tươi của chị em khiến cho không khí 
ấm áp hơn hẳn mọi ngày. Mình rất ấn tượng với cảnh ông bố bế con đi chợ, mua đồ về nhà nấu 
ăn và mua thêm một giỏ hoa rất đẹp, tuy đơn giản nhưng mình cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn 
rất nhiều. Ở CENGROUP vào ngày này các anh em trong team hay tổ chức liên hoan và tặng hoa 
cho các bạn nữ, không khí thì cực kỳ rộn ràng từ cả mấy ngày trước đó. Còn ở nhà mình hay nấu 
những món ăn ngon hoặc đi ra nhà hàng để ăn uống kỉ niệm.

Member of CEN
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zai
Các anh

8.3
Đoàn Thanh Luân – Nhân viên kinh doanh S3 
(CEN Miền Nam)

Không biết mọi người ra sao chứ mình thì chẳng 
những ngày 8.3 hay ngày 20.10, mà cả trong 365 
ngày mình luôn yêu thương và trân trọng phụ nữ, 
vì đơn giản họ xứng đáng nhận được sự quan tâm 
từ cánh mày râu chúng ta. Từ trái tim chân thành, 
mình thấy chị em nhà CEN ai cũng hiền hậu, xinh 
đẹp, thông minh, năng động,… cùng nhiều đức 
tính khác của người phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày 
Quốc tế Phụ nữ xin chúc chị em nhà CEN ngày 
càng xinh đẹp, yêu đời và hạnh phúc. Nhân đây 
cho phép mình gửi lời chúc đặc biệt dành riêng 
cho chị em Siêu thị dự án S3: “Chị em S3 xinh như 
hoa hồng - Cuộc sống lúc nào cũng hát ca - Mỗi 
tháng làm 3 căn Melosa!”.

Dương Minh Đức – Nhân 
viên kinh doanh S7

Sau khi nghe câu chuyện chỉ 
vì Vua Hùng bận việc nước 
quên tặng hoa vợ trong ngày 
mùng 8.3 mà ngày 10.3 là 
ngày giỗ của Ngài (Cười lớn). 
Bản thân mình luôn ghi nhớ 
rằng ngày 8.3 là ngày vô cùng 
đặc biệt và quan trọng, hãy 
gửi những lời chúc tốt đẹp 
nhất tới những người phụ nữ 
và đừng quên tặng hoa (quà) 
cho các chị em nếu không 
muốn gặp rắc rối. Và cũng 
nhân tiện đây, mình xin được 
chúc toàn thể chị em phụ nữ 
trên thế giới nói chung và 
các chị em nhà CEN nói riêng 
luôn xinh đẹp, tươi trẻ và gặt 
hái được thật nhiều thành 
công trong cuộc sống.

Phạm Văn Tiến – Nhân viên 
Marketing phòng Đào tạo

 Vào những ngày lễ dành cho 
phụ nữ, người đầu tiên mà 
mình sẽ gọi điện để dành 
tặng lời chúc tốt đẹp là mẹ 
mình, sau đó sẽ là “gấu”. 
Những ngày này cánh mày 
râu tụi mình đau đầu lắm. Đau 
đầu vì nghĩ quà cho nhiều 
người, cho mẹ, cho “gấu 1”, 
“gấu 2” :D

Vũ Tài Hiếu – Quay phim 
phòng Đào tạo

Ôi anh chỉ thích được tặng 
quà thôi, phụ nữ nhiều ngày 
quá mà! (cười lớn)

Phạm Đăng Khoa – Nhân viên kinh doanh S5 
(CEN Miền Nam)

 Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 là một ngày rất đặc 
biệt, ngày dành cho phụ nữ trên toàn thế giới. 
Ngày này, giới nam sẽ dành mọi điều tốt đẹp 
cho những người phụ nữ thân yêu xung quanh 
mình. Những đóa hoa, những món quà nho nhỏ 
sẽ khiến chị em cảm thấy yêu đời hơn. Nhân đây 
mình muốn nhắn nhủ với phái mạnh nhà CEN là: 
dù có bận rộn như thế nào đi nữa, nhưng trong 
ngày 8.3, hãy dành thời gian quan tâm đến người 
phụ nữ của bạn nhé. Cuối cùng mình chúc các chị 
em nhà CEN luôn vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy 
sức sống.

Huỳnh Đức Hợp – Nhân viên kinh doanh S2 
(CEN Miền Nam)

Thế là ngày đặc biệt – 8.3 đã đến, ngày mà hàng 
triệu bông hoa khoe sắc, trong đó có những bông 
hoa nhà CEN của chúng ta! Các bạn có biết rằng 
trong mắt của cánh đàn ông thì các bạn chính 
là những bông hoa đẹp nhất không? Dù chị em 
có bận rộn thế nào thì cũng hãy trang điểm một 
chút, mặc đẹp một chút và nở nụ cười thật tươi 
để cánh mày râu luôn phải công nhận rằng: phụ 
nữ nhà CEN không chỉ giỏi mà còn đẹp nhé. Nhân 
dịp Quốc tế phụ nữ 8.3, mình đại diện cho Siêu thị 
dự án S2 xin gửi những câu thơ vui đến toàn thể 
chị em nhà CEN của chúng ta, chúc chị em luôn 
vui vẻ, tươi trẻ và thành công nhé!

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Mày râu mắt ngó miệng chào

Chị em Cengroup cô nào cũng xinh!

Ma Văn Dũng – Nhân viên kinh doanh S7

 Ai cũng biết rằng ngày 8.3 là ngày dành riêng cho 
phái nữ. Ngày này, nam giới sẽ có dịp để bày tỏ 
tình cảm, những điều tốt đẹp cho những người 
phụ nữ thân yêu cua mình. Nhân ngày này, thông 
qua Ra Khơi, mình xin gửi đến chị em phụ nữ 
trong công ty những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc 
các chị em luôn rực rỡ tỏa hương sắc. 

Với hai người phụ nữ quan trọng của mình là mẹ 
và bạn gái, mình sẽ dành tặng họ đóa hoa và 
những lời cảm ơn chân thành nhất. Hy vọng, điều 
đó sẽ khiến mẹ và bạn gái mình cảm thấy hạnh 
phúc trong ngày lễ 8.3. 

Đinh Văn Hiệp – Trưởng ban Truyền thông S3

 Ở CEN, ngày 8.3 thường năm nào bọn mình 
cũng phải “ủ mưu” bàn tính kỹ từ trước đó 1 
tuần để chuẩn bị cho chị em một ngày lễ thật ý 
nghĩa. Thường sẽ có chương trình từ Tập đoàn và 
chương trình riêng của từng đơn vị. Không phải 
ngẫu nhiên mà các anh zai nhà CEN rất chú trọng 
những ngày này, vì theo mình, trong ngành BĐS, 
cùng một công việc nhưng bản thân người phụ 
nữ phải cố gắng hơn đàn ông gấp nhiều lần để có 
thể hoàn thành công việc. Đặc  biệt,  với những 
người phụ nữ làm môi giới, sinh nở sẽ khiến họ 
gặp rất nhiều trở ngại, chưa kể có gia đình thì 
việc gặp khách hàng ở xa, đêm muộn, vướng bận 
chuyện con cái, nội ngoại,… cũng khiến họ gặp 
nhiều khó khăn hơn cánh đàn ông. 

Ten tèn! Ngày Quốc tế Phụ nữ cận kề, năm nào các anh zai nhà CEN 
cũng tất bật chuẩn bị một ngày rực rỡ cho chị em. Xem xem, năm 
nay các anh zai nghĩ gì về ngày này và có đang “ủ mưu” làm gì cho 
chị em trong ngày này không nha. 
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Tôi tin chắc rằng, sau khi chiêm nghiệm xong 23 bài viết đầy thú vị, bình dị nhưng cũng không kém phần sâu sắc trong cuốn 
sách “Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới” của nữ nhà văn Phan Ý Yên, mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là 
“một nửa thế giới’ tại CEN sẽ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa. Và tìm được cho 
mình thứ vũ khí tối thượng của người phụ nữ: khí chất cá nhân.

“Không biết tôi có phải là kẻ lạc hậu kỳ quặc duy nhất trên thế giới hay không, nhưng suốt bao năm nay vẫn luôn tin rằng người 
ta chỉ có thể gắn bó với nhau từ những điều đơn giản và bé nhỏ. Ra phố, thích nhìn người ta cười với nhau khi tạm biệt, thích sự 
dịu dàng trong từng cái nắm tay, thích cách một người phụ nữ già tỉ mỉ lau đến sáng bóng cái miệng chén uống trà, thích dáng 
vẻ nhẫn nại của cụ ông vặn sửa cái loa rè rè buổi chiều Hà Nội nóng như đổ lửa. Tất cả mọi chuyển động đơn giản xảy ra xung 
quanh đều có thể trở nên đáng yêu đến lạ lùng. Chẳng biết từ bao giờ nữa tôi bắt đầu học cách yêu thế giới bằng những điều 
xíu xiu để từ đó bù đắp cho nỗi buồn của mình, sự trống trải của mình, khiếm khuyết của mình, sự hối hận của mình.

Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ phụ nữ nhất định phải thông minh và xinh đẹp. Nhưng khi trưởng thành rồi, tôi lại tin rằng phụ nữ chỉ cần 
không bất bình gì với thế giới này là đủ. Việc của mình mình tập trung phấn đấu, gia đình của mình mình trân trọng vun đắp, 
con cái của mình mình hết lòng nuôi dạy yêu thương, số phận của mình mình làm chủ nó. Nội tâm là thứ phải trải qua rèn luyện 
mới có thể cứng cỏi và bao dung. Từ đó tạo thành thần thái để khiến không phụ nữ nào giống phụ nữ nào được cả.

Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy điều này: Đàn ông trẻ con thường hay khen hoặc chọn các em gái “ngon” và “xinh” nhưng đàn 
ông từng trải sẽ chỉ để ý đến phụ nữ trông “hay hay”. Tính từ “hay hay” đó, khi được diễn giải một cách văn học hơn, hoa mỹ 
hơn, tôi nghĩ nó chính là KHÍ CHẤT.

Thần thái của một người phụ nữ vốn dĩ mới là đích đến cuối cùng của bất kỳ biện pháp làm đẹp hay xu hướng thời trang nào. 
Chúng không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền. Bởi chúng được tạo nên từ sự trải nghiệm, từ lỗi lầm, nỗi đau, hạnh phúc, 
vị tha lẫn hỉ nộ vô thường. Ngày nay, có nhiều phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ăn vận trang nhã thời thượng từ đôi giày nổi tiếng Hangisi 
của Manolo Blahnik cho đến chiếc túi birkin da đà điểu của Hermès; nhiều cô gái da trắng môi đỏ chân dài cười xinh như bước 
ra từ phim Hàn Quốc nhưng tuyệt nhiên không để lại ấn tượng gì sâu sắc quá lâu. Cái đẹp là thứ phai tàn nhanh chóng hơn cả 
việc Vnexpress đăng tin xăng tăng giá. Bởi phàm cứ nhìn lâu, xấu hay cực xấu, xinh hay xinh vô vàn cũng sẽ na ná nhau hết cả. 
Thế nên, cuối cùng, vũ khí tối thượng của người phụ nữ chính là khí chất cá nhân”.

Lala

Tôi không phải là dân bán sách 
chuyên nghiệp, vì vậy tôi sẽ dùng 
chính lời của tác giả để chia sẻ 
cùng các bạn lý do vì sao tôi muốn 
giới thiệu “Không xinh, không 
thông minh, không bất bình thế 
giới” đến tất cả mọi người. 

 

ththôông minhng minhKhKhôôngngxinhxinh
thông minhKhôngxinh

Lại một ngày con nhớ đến mẹ của con

Mấy chục năm nay hằn sâu đôi mắt

Nửa đời người chỉ chắt chiu cóp nhặt

Nón rách ngang trời để chúng con được đủ no.

Mẹ của con hết đời chưa hết lo

Sắn với khoai đêm chưa tròn một giấc ngủ

Chín tháng cưu mang có bữa cơm nào đầy đủ

Héo hon thân này, cũng vì chồng vì con.

Công lao mẹ lớn tựa núi non

Nuôi chúng con qua biết bao nhiêu cơ cực

Giá rét đêm đông hay trưa hè nóng nực

Cho chúng con vào đời trọn vẹn những niềm vui.

Đằng sau chúng con là dòng nước mắt ngậm ngùi

Các con có nhớ không chỉ cần một lời thăm hỏi

Mẹ có khỏe không hay trong người mẹ mệt mỏi

Nghĩa là mẹ vui rồi các con có hiểu không.

Sao tình mẹ rộng lớn mênh mông

Mà các con cứ vô tâm đến thế

Chỉ có thế thôi, các con cũng không thể

Để mẹ buồn mái tóc lại cài sương.

Mẹ của các con, bát ngát tình thương

Cho chúng con ngàn lần xin lỗi

Dẫu có lớn khôn đôi khi vẫn nông nổi

Chứ thật trong lòng luôn thương mẹ mẹ ơi.

Lại thêm một ngày nhớ mẹ chơi vơi

Một lời hỏi thăm, đóa hoa hồng ngày lễ

Dù đi đâu cuối trời góc bể

Chúng con luôn thương nhớ về, mẹ của chúng con…

                                                                      Lưu Thanh Tuấn – Trưởng phòng Kinh doanh S7

THƯ VIỆN CEN’s OPEN
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TheLink345
Tứ Hiệp Plaza
Nơi khởi đầu hạnh phúc

THELINK345

Offering an innovative integration of modern design concept with the 
luxuries of all the facilities within the biggest new urban development 
in Hanoi, theLink345 promises to bring a living environment that is 
unparalleled.

LOCATION

Opposite Vietinbank Tower – the second tallest tower in Hanoi, 
theLink345 is located just minutes North-West of downtown Hanoi 
with living convenient direct access to the third ring road. Close 
to the future Central Business District and Diplomatic Precinct of 
Hanoi. theLink345 is ideally located within the proximity of the Red 
River, Historic West Lake, minutes from the Golf Course and Noi Bai 
International Airport.

 AMENITIES

TheLink345 is located next to the future Ciputra Hanoi Commercial 
area which will consist of a combination of hotels, offices and 
shopping. Only minutes away from is the future Ciputra Mall Hanoi, 
a premier shopping center that offers a myriad of choices of retail, 
entertainment and lifestyle destinations. Well within walking 
distances of the proposed international class golf course and sports 
club. Premier lifestyle awaits you at theLink345. 

DESIGN

TheLink345 consists of 3 210-storey towers, each of which has 198 
apartments with the typical floor plan of 10 units per floor comprising 
of 2-bedroom (57.8m2 and 72.4m2) and 3-bedroom (115.3m2 and 
153m2) apartments facing the proposed golf course and lakes. 

TheLink345 apartment are specially designed with full height glass 
windows, providing a stunning sense of space and spectacular views 
of either the pool, the golf club house and or the Ciputra Hanoi 
International City’s main gate areas. The design is clean, modern and 
timeless. 

TU HIEP PLAZA

 OVERVIEW

Project name: Tu Hiep Plaza Condominium

Developer: Vinh Hanh General Services And Trading Joint Stock 
Company

Location: Tu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi

Land area: 15,715m2

Construction area: 3,406m2

Building density: 39.2%

Number of floors: 32

Ownership type: Permanent

CONVENIENT CONNECTION

Tu Hiep Plaza is situated in the golden location in the south of Hanoi. 
The project is not far from:

- Major roads: Ring Road 3, National Highway 1A, Phap Van - Cau Gie 
Highway

- Hospitals: Bach Mai Hospital, National Hospital of Endocrinology

- Schools: Van Dien Elementary School, Van Dien Secondary School, 
Hanoi University of Science and Technology, National Economics 
University

- Administrative agency in Hoang Mai District and Thanh Tri District

- Facilities and amenities: Yen So Park, Thanh Tri Business Center 

GREEN LIVING SPACE & MODERN FACILITIES

 Tu Hiep Plaza is located in Hong Ha urban complex and has spacious 
architecture with future planning breakthrough. Tu Hiep Plaza 
Condominium would be a peaceful place and full nest of each family.

At Tu Hiep Plaza, residents can enjoy nursery with the area of 1,000m2, 
500m2 community area, shopping center, gym, food court and etc.

APARTMENT DESIGN OF EUROPEAN STANDARDS

Tu Hiep Plaza launches more than 600 cheap apartments with prices 
from only 1 billion dong/unit. Apartments are designed according 
to European standards in order to take advantage of wind direction, 
welcome natural light, bring health and wealth for owners. Areas are 
flexible from 59m2 - 123m2. 2 – 3-bedroom apartments are designed 
intelligently, increasing the usable area. Tu Hiep Plaza apartments are 
very suitable for activities of young families.

TheLink345 - tổ hợp khu căn hộ cao cấp gồm 3 tòa (L3, L4, L5), 

có thiết kế hiện đại với các tiện ích và dịch vụ hoàn hảo, hứa 

hẹn sẽ mang đến cuộc sống đẳng cấp trong lòng KĐT quốc tế 

đầu tiên và lớn nhất Ciputra Hà Nội.

VỊ TRÍ 

Tọa lạc tại vị trí vàng đối diện tháp Vietinbank – tòa tháp 

cao thứ 2 tại Hà Nội đang được xây dựng, liền kề Ciputra 

Club, cạnh sân tập Golf, theLink345 chỉ cách trung tâm Hà 

Nội, sân bay Quốc tế Nội Bài vài phút đi xe. Dự án rất gần 

khu TTTM tương lai và khu Ngoại giao đoàn của Hà Nội, 

rất thuận tiện cho việc đi lại từ đường Vành đai 2 và Vành 

đai 3. 

 TIỆN ÍCH

Nằm trong quần thể Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, 

theLink345 gần với Trung tâm Thương mại Ciputra Hanoi 

tương lai – tổ hợp tiện ích đa năng gồm khu khách sạn, 

văn phòng, mua sắm. Trong đó, tòa L5 có vị trí đẹp nhất: 

đối diện với Tháp Vietinbank – tòa tháp cao thứ 2 Hà Nội 

đang được xây dựng, liền kề Ciputra Club, cạnh sân tập 

Golf. Các căn hộ tòa L5 sở hữu tầm nhìn rộng thoáng và có 

cảnh quan môi trường sống đẹp nhất, hướng ra sân Golf, 

hồ điều hòa, trung tâm thương mại Ciputra Ha Noi Mall, 

rất gần khu công viên, khu thể thao và hệ thống nhà hàng 

ẩm thực Châu Á…

THIẾT KẾ

Tổ hợp chung cư cao cấp theLink345 gồm 3 tòa tháp cao 

21 tầng, mỗi tòa có 198 căn hộ. Mặt bằng tầng điển hình 

gồm 10 căn hộ với 5 diện tích điển hình: 57.8 m2 (2 PN), 

72.4m2 (2PN), 114.0m2 (3PN); 115.3m2 (3PN); 153m2 (3PN); 

đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ.

Các căn hộ được thiết kế hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, 

các căn hộ đều có cửa sổ, ban công thoáng rộng có thể 

tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cũng như tầm nhìn đẹp 

hướng ra sân tập golf, hồ điều hòa, bể bơi, Ciputra Club và 

khu vực cổng chính hướng Tây của Khu đô thị.

TỔNG QUAN 

Tên dự án: Chung cư Tứ Hiệp Plaza

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng 
hợp Vinh Hạnh

Vị trí: xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Diện tích đất: 15.715 m2

Diện tích xây dựng công trình: 3.406 m2

Mật độ xây dựng: 39,2 %

Quy mô: Tòa nhà cao 32 tầng

Hình thức sở hữu căn hộ: Lâu dài

LIÊN KẾT VÙNG

Tứ Hiệp Plaza nằm tại vị trí vàng phía Nam Thủ đô,dự án 
liên kết với nhiều công trình lớn xung quanh:

 - Tiếp giáp với nhiều tuyến đường lớn: Vành đai 3, quốc lộ 
1A, Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ,

- Gần các bệnh viện lớn: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội 
tiết Trung ương.

 - Gần các trường học: Trường Tiểu học- THCS Văn Điển, Đại 
học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Gần với các cơ quan hành chính quận Hoàng Mai, huyện 
Thanh Trì

Kết nối dễ dàng với các khu tiện ích: Công viên Yên Sở, 
trung tâm thương mại Thanh Trì

KHÔNG GIAN SỐNG XANH & TIỆN ÍCH HIỆN ĐẠI

 Tứ Hiệp Plaza nằm trong quần thể KĐT Hồng Hà nên được 
thừa hưởng những tiện ích và môi trường sống hiện đại. 
Với kiến trúc khoáng đạt và những quy hoạch tương lai 
mang tính đột phá, chung cư Tứ Hiệp Plaza sẽ là chốn bình 
yên, tổ ấm trọn vẹn của mỗi gia đình.

Dự án tích hợp khu nhà trẻ 1000 m2, khu sinh hoạt cộng 
đồng 500 m2, trung tâm mua sắm, phòng tập Gym, khu 
ẩm thực,… 

CĂN HỘ THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Tứ Hiệp Plaza đưa ra thị trường hơn 600 căn hộ giá rẻ, với 
mức giá chỉ từ 1 tỷ đồng/căn. Các căn hộ tại đây được thiết 
kế theo chuẩn Châu Âu nhằm tận dụng hướng gió, đón 
nắng và đón sáng tự nhiên, mang lại sức khỏe và tài lộc 
cho gia chủ. Diện tích căn hộ linh hoạt từ 59 – 123m2, có 
từ 2 đến 3 phòng ngủ được thiết kế thông minh, mở rộng 
không gian giữa các phòng với logia thoáng mát và phòng 
bếp rộng thoáng, rất phù hợp cho việc sinh hoạt của các 
gia đình trẻ. 

BĐS NỔI BẬT
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Lắng đọng và cảm xúc
                      trong CEN AWARDS 2016

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức quy 
mô và hoành tráng tại phòng hòa nhạc – 
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Top 3 nhân vật có thành tích xuất sắc nhất 
trong năm 2016 của nhà CEN. Trong đó, 
danh hiệu Hoa hậu đã thuộc về: Anh Trần 
Minh Long (Tổng Giám Đốc CEN Sài Gòn), Á 
hậu 1 thuộc về chị Nguyễn Thị Phương Anh 
(Trưởng phòng Biên Tập - RSM) và Á hậu 2 
thuộc về anh Văn Minh Thưởng (AM STDA).

Đặc biệt, màn biểu diễn sôi 
động của những cô gái chân 
dài đến từ vũ đoàn ACNM

Danh tính những thành viên 
nhận giải được bảo mật đến 
phút chót gây bất ngờ cho 
mọi người. 

Những người dẫn chương 
trình thông minh và dí dỏm

Dàn khách mời nổi tiếng trên 
thảm đỏ CEN AWARDS 2016 
tại CEN Sài Gòn.

CEN AWARDS 2016 ấn tượng 
trong âm nhạc sôi động cùng 
ca sĩ Hoàng Thùy Linh và vũ 
đoàn “bốc lửa”

Những “ngôi sao sáng” của 
CEN Sài Gòn nhận giải CEN 
SuperStar. ACE tham gia game 
vui và nhận thưởng từ Ban tổ 
chức.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc 
“cây nhà lá vườn” của ACE nhà 
CEN

Gần 300 ACE thành viên CEN 
Sài Gòn tụ họp đông đủ trong 
sự kiện quan trọng này.

CEN Superstar – giải thưởng 
danh giá lần đầu tiên xuất 
hiện tại CEN AWARDS 2016. 
Giải thưởng được trao cho 
những cá nhân cực kỳ xuất 
sắc và ưu tú.

Nhận lì xì đỏ cho cả năm may 
mắn nào!

CEN PHOTOS

Quy mô, hoành tráng, tỏa sáng và hạnh phúc… là những chuỗi cảm xúc của lễ vinh danh CEN AWARDS 2016. Đây cũng là những lý do 
để lý giải: Chương trình đã kết thúc hơn 1 tháng, thế nhưng những cảm xúc về CEN AWARDS còn mãi trong mỗi chúng ta. Hãy cùng nhìn 
lại những khoảnh khắc khó quên được ghi lại trong ngày CEN AWARDS 2016 cả hai miền Bắc – Nam nhé!
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Chàng trai hỏi bạn: “Cậu làm thế nào mà chỉ trong 
3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như 
thế này?”

- Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.

- Tỷ lệ đóng góp thế nào?

- Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.

- Kết quả ra sao?

- Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy 
được kinh nghiệm

Khách hàng phát triển

Hai anh bạn gặp nhau:

- Chào cậu, thế nào? Cửa hàng của cậu kinh doanh 
có phát đạt không?

- Đâu có! Khách hàng của tớ cứ ngày càng phát 
triển, nên làm ăn khó khăn lắm!

- Cậu nói gì lạ vậy? Tưởng khách hàng phát triển thì 
kinh doanh cũng phát đạt chứ!

- Có gì đâu mà không hiểu! Tớ kinh doanh quần áo 
trẻ em mà!

Một đại lý bảo hiểm đang sôi nổi thuyết phục khách 
hàng: “Thưa ngài, nếu bị mất ngón tay cái, ngài sẽ 
được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 
100 triệu”.

- Còn nếu mất đi một cánh tay, ngài sẽ được hưởng 
ngay 500 triệu...

- Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?

- Vâng, nếu ngài bị gãy xương sống thì tuyệt! Khi 
đó, ngài sẽ giàu to.

TRUYỆN CƯỜI

Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng về ngôi nhà 
mà họ quan tâm.

- Thành thật với khách hàng là tôn chỉ nhất quán của 
chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu với ông tất cả các ưu, 
nhược điểm của ngôi nhà. Và bây giờ, tôi xin nói trước về 
nhược điểm. Phía Bắc của ngôi nhà, cách chừng 1 km là 
trại chăn nuôi lợn, phía Tây là khu xử lý nước thải, phía 
Đông là xưởng sản xuất amoniac, còn phía Nam là công 
ty chế biến cá…

- Thế còn ưu điểm của ngôi nhà?

- Vâng, ưu điểm của nó là lúc nào cũng đoán được hướng 
gió.

- !!!!!

Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau: 
“Sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua tôi 
thấy vợ ông quát lớn quá trời đi”.

- Ừ! Mình cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ 
mình chứ vợ ai mà sợ.

- Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ 
là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ 
vợ. Vợ là cái đinh!

Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người từ 
lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng:

- Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì?

Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp:

- Vợ là cái đinh còn mình là…. cái kim!
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