1

Xin chào các bạn
Trước tiên tôi gửi lời chúc mừng chân thành đến việc phát hành
tạp chí Synopex
Thời gian qua, thông qua rất nhiều các kênh khác nhau các bạn
được biết đến những chính sách, quy định, hoạt động kinh
doanh …vv của công ty, nhưng dịp tới đây các bạn sẽ có thêm
một kênh thông tin cực kỳ dễ dàng tiếp cận nữa,đó là một tạp
chí định kỳ

Công ty Synopex chúng ta thành lập từ năm 2015 và liên tục trưởng thành đến hôm
nay cũng đã qua quý đầu năm 2016,và năm nay dự báo sẽ là một năm với nhiều bước
nhảy đột phá của chúng ta
Trong quý 1 vô cùng bận rộn của, cùng với việc bán hàng, sản xuát nhiều model mới
và model LED, chúng ta có thể thấy được sự phát triển mạnh mẽ và quy mô bán hàng
ngày càng mở rộng của công ty.
Thêm vào đó những hoạt động cải tiến ở các bộ phận đi vào ổn định, vận hành mang
tính hệ thống cho phép dự đoán được tương lai tươi sáng của chúng ta.
Chúng ta đã và đang hiện thực hóa tầm nhìn có tên là công ty& nhà máy THÔNG
MINH (SMART), công ty mang tính cạnh tranh hàng đầu thông qua rất nhiều hoạt
động cải tiến SMART.
Bằng việc ứng dụng những kỹ thuật IT trong những lĩnh vực liên quan đến sản xuất,
hiện thực hóa được hoạt động kinh doanh cạnh tranh và hiệu quả thông qua hệ thống
dữ liệu, công ty chúng ta chẳng những là nhà máy thông minh( SMART) tại Việt Nam
mà sẽ còn vươn tầm cao thế giới.
Nếu đạt được điều đó, thì không chỉ riêng công ty mà mỗi cá nhân chúng ta cũng
mang những giá trị cạnh tranh mà người khác không theo theo kịp. Để làm được vậy
chúng ta cần không ngừng học hỏi và tự trau dồi kiến thức. Ngoài ra cũng cần giúp
đỡ và bổ xung những điểm thiếu xót cho nhau
Mỗi khi có cơ hội tôi vẫn luôn nhấn mạnh với các bạn rằng,văn hóa doanh nghiệp và
môi trường làm việc của Synopex Việt Nam là do chính chúng ta tạo ra.
Nếu tất cả chúng ta tích cực tham gia các hoạt động, đề án cải tiền, thì chính ta sẽ là
người tạo nên môi trường và văn hóa năng động và tốt đẹp ở nơi đây.
Vậy là mùa hè nóng nực đang đến rồi
Thời điểm giao mùa dễ mắc cảm cúm vì chênh lêch nhiệt độ trong nhà và bên ngoài
Nên mong các bạn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe.
Xin cảm ơn
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Tớ thích
đi sinh
nhật

Cảm ơn BGĐ
công ty đã quan
tâm đến ngày
sinh nhật của
nhân viên .

SAI
RỒI!

Đẹp trai!
Có gì sai?
:D
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Chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn!

Cùng chúng tôi
xây dựng BCH
Công đoàn vững
mạnh nhé các
bạn

Linh cute, xinh
mà chưa có
người đưa về
dinh... 

……Tôi đến Synopex vào một ngày đầu tháng tư năm trước. Và
đó cũng là ngày làm việc cuối tuần. Ấn tượng đầu tiên trong tôi
là: Màu xanh!
Từ logo công ty, đến rèm cửa, đến vách ngăn bàn làm việc,
đến các banner treo tường, cây xanh trong văn phòng và cả xanh
trên áo đồng phục, chút nữa quên khi không kể đến slipper –
cũng có tý liên quan đến màu xanh. Và tất nhiên là ghế ngồi
trong văn phòng. Một cảm giác sạch sẽ và dễ chịu. Tôi không
nhớ là hôm ấy bầu trời có xanh không nữa…Nhưng quả thực tôi
thích. Thích cảm nhận đầu tiên khi đến đây.
Phải đến vài tháng tôi mới thực sự đi Factory tour. Và ấn
tượng thứ hai không kém phần làm tôi thích thú. Đó là giờ nghỉ
giải lao hay giờ nghỉ trưa. Dọc cầu thang, sảnh locker, rất nhiều
công nhân viên đi lại, trò chuyện, ăn uống, café….có cảm giác
như đang ở một nhà ga xe điện. Vậy mà trước đây, giờ nghỉ trưa
mình luôn ngồi trên văn phòng và dán mắt vào facebook hay
những thứ ngớ ngẩn nào khác .Chưa từng được chứng kiến
cảnh tượng náo nhiệt như vậy trong nhà máy mà tôi đã làm.
Điều thứ 3 làm tôi thích ở nơi đây là có rất nhiều tốp công
nhân mặc đồng phục nhóm. Thấy các bạn rất trẻ trung, sôi nổi.
Có cảm giác như điều này ít xảy ra ở các công ty khác. Và tôi
nghĩ chúng ta nên tự hào về những điều chúng ta đang làm được,
đang có được.
Thêm một điều nữa trong số rất nhiều điều làm tôi thích thú
đó là Tinh thần yêu bóng đá trong công ty. Từ các bác người
Hàn, đến các bạn nữ xinh đẹp. Mọi người đều rất chờ đợi các
giải bóng nội bộ của công ty. Ai cũng vui vẻ và nhiệt tình tham
gia. Nhưng rất tiếc là tôi lại chưa có dịp hòa vào niềm vui ấy.
Tôi nghĩ, sẽ có nhiều bạn cũng có những cảm nhận giống
như tôi. Và hi vọng rằng trong các số báo tiếp theo hãy gửi bài
viết của các bạn cho chúng tôi. Tôi tin rằng, những chia sẻ tích
cực của các bạn sẽ góp phần làm cho những thành viên khác
thêm yêu mến môi trường làm việc của chúng ta.
Hãy gửi cho chúng tôi bài viết, hình ảnh vui vẻ mà bạn có
nhé. Theo địa chỉ email: thao.ntp@synopex.com
Chúc các bạn làm việc vui vẻ, chăm chỉ và thư giãn khi đọc cuốn
tạp chí này.
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhân viên phòng nhân sự

QA Team

GA-HR Team

Happy time

Happy lunch time
6

Tình trạng sản xuất trong quý I/2016
Chào các bạn, chúng ta đã đi qua ¼ thời gian của năm 2016. Và thực sự đó là thời gian các bạn đã
làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả để đạt được mục tiêu chung của nhà máy. Ban giám đốc đánh giá
cao và ghi nhận những nỗ lực của các bạn.
Tháng 1/2016 – Là tháng trước Tết nguyên đán, toàn bộ nhà máy đã làm thêm giờ rất nhiều. Tuy
nhiên, chúng ta cũng hiểu đây là thời điểm mà nhu cầu thị trường tăng cao đối với các mặt hàng
điện tử. Chúng ta tự hào vì đã góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng đó.
Tháng 2/2016 – Mặc dù có khoảng gần 10 nghỉ lễ - nhưng có rất nhiều bạn đã phải đi làm sớm
trong khi kỳ nghỉ lễ còn chưa kết thúc. Đặc biệt những bạn ở xa cũng cố gắng đi làm để công ty vẫn
có thể vận hành và giao hàng đúng kế hoạch. Thành công đó có được chính là nhờ vào mỗi đóng
góp của từng cá nhân các bạn. Công ty hi vọng rằng, chúng tôi sẽ luôn tạo ra việc làm cho các bạn.
Sẽ giúp các bạn có thu nhập ổn định và môi trường làm việc tốt nhất có thể. Và điều đó hoàn toàn
phụ thuộc và tinh thần – trách nhiệm làm việc của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau vì sự phát triển
chung của cả nhà máy.
Tháng 3/2016 – Tiếp tục là một tháng làm việc không kém phần vất vả. Mặc dù giờ làm thêm đã
giảm hơn rất nhiều so với tháng 1/2016. Và khó khăn hơn cho chúng ta khi có nhiều lao động xin
nghỉ việc sau đợt nghỉ Tết. Phòng nhân sự đã rất nỗ lực tìm kiếm, tuyển dụng lao động và đáp ứng
nhu cầu sản xuất.
Như vậy, có thể nói quý I đã kết thúc bằng sự cống hiến và làm việc đầy nhiệt huyết của tất cả công
nhân viên. Đó cũng là một tiền đề tốt cho những quý tiếp theo của năm 2016. Công ty Synopex ra
đời và hoạt động chưa đầy hai năm. Nhưng chúng ta đã phát triển không kém một số công ty cùng
quy mô trong khu vực.
Chúng tôi nỗ lực xây dựng một nhà máy thông minh. Một nhà máy có môi trường làm việc tốt.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
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Gi Ây (GA) Nhân sự (HR) một team
Một zai, 6 gái nhưng mà thật vui
Chị Yến thì giống “gà ri”
Anh Thắng là nhớn nhất phòng

Bé mà chắc khỏe, hăng say nhiệt tình

Chuyên lo bảo vệ, tàu xe, lóc cờ (Locker)

Thi thoảng em cũng giật mình

Tuy rằng ít nói, hiếm cười

Chị mà đã nói, không làm biết tay….(ặc)

Nhưng đạt danh hiệu “đẹp trai nhất nhà”

Làm việc phải nhớ là “ngay”
Không ngồi một chỗ, delay dài dài

Chị Hằng: Y tế, canteen
Chăm lo sức khỏe, cơm canh mỗi ngày

Một em út ít nhất phòng

Bọn em ví chị: Siêu nhân

Con vì còn nhỏ, cơm ăn mấy phần

Một tay cày cả bao công việc làm

Ăn nhiều chẳng thấy tăng cân
Nhưng mà được cái: sữa không mất tiền

Chị Hường phiên dịch tiếng Hàn
Mỗi khi chị nói: “Nê” là em run

Còn đây cái đứa “hiền hiền”

Ai mà mua bút, mua bao (bao ngón!)

Đang ngồi “nói xấu” cả phòng là em

Order chị cái, chắc gì có luôn :D

Trông thì có vẻ hơi đen

Chị bảo là phải ưu tiên

Đứng trong bóng tối chỉ nhìn thấy…răng

Cắt giảm chi phí – cấp trên yêu cầu
Tới đây, thơ cũng dài rồi
Chị Thu dáng vẻ âu sầu

Em xin khép lại đôi dòng tâm tư

Anh Bi anh bẩu: tuyển cho trăm người
Hôm sau anh Bốp cười cười

(Nguyễn Thị Phương Thảo)

Nói vui thế đấy, cho về cả đi!!
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Tự làm tinh dầu sả đẹp da lại chống muỗi chứa virus Zika
Chỉ cần một chút khéo léo là bạn có thể tự làm cho mình một lọ tinh dầu sả an toàn. Tinh dầu sả không chỉ
đuổi muỗi tại nhà mà còn giảm trứng cá và mụn nhọt
Sả là một trong những cây gia vị phổ biến
nhất có thể mua sẵn hoặc tự trồng ngay
trong chậu tại vườn nhà. Ngoài hương vị
độc đáo, sả còn có nhiều tác dụng tốt như
giải độc cơ thể, tốt cho hệ thần kinh, làm
đẹp da... Những ngày gần đây, cây gia
vị quen thuộc này càng được nhiều người
chú ý vì tác dụng phòng tránh muỗi đốt khi
dịch virus Zika đang hoành hành. Bạn hoàn
toàn có thể tự chế tinh dầu sả an toàn ngay
tại nhà để bôi lên cơ thể tránh muỗi đốt.

Phương pháp lạnh
- Cắt hai tép sả và nghiền nát bằng chày và cối để
ép ra tinh dầu.
- Đổ những nhánh sả đã nghiền nát vào bình rồi
đổ đầy phần dầu dừa đã chuẩn bị vào. Đậy kín nắp
bình và để ở góc đầy nắng trong hai ngày. Bạn nên
chọn góc càng có nhiều ánh mặt trời và càng ấm
áp càng tốt

Chuẩn bị:
4-5 tép sả, Nồi hấp, Chày và cối
1 lít dầu dừa, dầu hạnh nhân hoặc dầu hạt nho
Bình đựng thủy tinh 1 lít
Chai thủy tinh tối màu
Phương pháp nóng
- Giã nát những nhánh sả đã chuẩn bị và cho
vào trong một chiếc bát lớn. Thêm phần dầu
dừa đã chuẩn bị vào trong bát.
- Đặt bát dầu và sả vào trong nồi hấp và đun
nhỏ lửa khoảng ba giờ.
- Dùng miếng vải sạch lọc lấy phần dầu đã
đun, bỏ hết bã sả.
- Để nguội rồi đổ vào chai thủy tinh tối màu,
cất ở góc tối.

- Dùng một miếng vải sạch để lọc lấy phần dầu. Cắt
hai tép sả tươi và nghiền nát chúng như đã làm ở
bước một trước khi bỏ tiếp vào trong bình đựng dầu.
Tiếp tục đặt bình dưới ánh mặt trời trong hai ngày
nữa.
- Tiếp tục lặp lại các bước trên nếu đến khi nồng
độ sả đạt mức mong muốn.
- Lọc sạch bã sả và đổ phần dầu đã chắt vào trong
chai thủy tinh tối màu. Vặn chặt nắp chai và đặt ở
góc tối, mát mẻ.

Chú ý khi sử dụng tinh dầu sả:
- Khi chai đựng tinh dầu sả được lưu trữ ở nơi tối, mát mẻ, bạn có thể sử dụng trong vòng 12 tháng
trước khi nó bắt đầu mất tác dụng.
- Nếu bạn không để chai ở nơi mát mẻ, hạn sử dụng sẽ không được lâu. Các tia cực tím làm giảm hiệu
quả của nó theo thời gian.
- Bạn nên kiểm tra độ nhạy cảm ở một phần nhỏ trên da trước khi sử dụng trên diện tích lớn. Nhiều
người có da nhạy cảm sẽ bị nổi mẩn khi sử dụng tinh dầu sả.
- Tránh để tinh dầu sả dính vào mắt.
- Mặc dù cây sả có thể sử dụng khi chế biến nhưng tinh dầu sả chỉ để sử dụng tại chỗ, không được thêm
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vào thức ăn hoặc ăn.
- Dầu hạt nho hay dầu hạnh nhân khi sử dụng sẽ nhẹ và dễ ngấm hơn khi bôi lên da so với dầu dừa.

Bài 1: Nhập môn tiếng Hàn – Nguyên âm, Phụ âm
I. Nguyên Âm Cơ Bản:
Nguyên âm

ㅏ

ㅓ

ㅗ

Tên nguyên âm
(phiên âm quốc tế)
아 /a, ah/

어 /eo/

오 /o/

Cách đọc

Ghi chú

A

Hơi giống âm “a”
trong tiếng Việt
nhưng hạ thấp giọng

OƠ

Nằm khoảng giữa
âm “o” và “ơ” trong
tiếng Việt

OÔ

Nằm khoảng giữa âm
“ô” và “u” trong tiếng
Việt

ㅜ

우 /u, oo/

Uu

Gần giống âm “u”
trong tiếng Việt
nhưng phát âm ngân
dài

ㅡ

으 /eu/

Ư

Tương ứng với âm
“ư” trong tiếng Việt

ㅣ

이 /ee/

Ii

Tương ứng với âm
“i” trong tiếng Việt

NHỮNG CÂU NÓI CHÀO HỎI, CẢM ƠN, TẠM BIỆT

1. 안녕하십니까? ( annyong ha sim ni ka? xin chào)
2. 만나서 반갑습니다. ( man na so, ban cáp sưm ni tà.
Rất vui được gặp bạn)
3. 감사합니다 ( kam sa ham ni tà. cảm ơn)
4. 안녕히 가세요 ( annyonghi ka sê ô. chào người đi)
5. 안녕히 계세요 (annyonghi kye sê ô. chào người ở lại)
6. 별 말씀을요 ( Byol mal sưm mư yo. Không có gì)
7. 그렇습니다. ( kư rót sưm ni tà. đúng thế)
8. 아니예요. ( a ni yê ô, Không)
9. 네.(nê. vâng)
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Năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016, bộ phận ER cùng với Công đoàn đã tích cực
tạo ra những hoạt động tập thể nhằm xây dựng môi trường làm việc vui vẻ và
thân thiện, cũng như cải thiện chính sách công ty giúp các bạn yên tâm tiếp tục
cống hiến cho công ty ngày càng nhiều hơn. Cùng nhau điểm lại những hình ảnh
của các hoạt động nhé các bạn:

Hoạt động bán bao lì xì gây quỹ tặng quà Tết cho các
đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng vẫn làm việc
chăm chỉ, hiệu quả. Hoạt động này thu hút được rất
nhiều sự quan tâm của toàn thể công ty. Trong vòng 3
ngày CĐ đã thu được > 3tr đồng. Cảm ơn các bạn rất
nhiều!

Mừng tuổi năm mới 2016

Quà tặng 8/3
Cuộc thi Cắm hoa nghệ thuật 8/3

Bàn hỏi-trả lời
các thắc mắc của NLĐ
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Em được cấp 2 sổ
BHXH bây giờ cần làm
thủ tục gì?

Làm đơn gộp sổ, nộp
kèm 2 sổ gốc

Em muốn đổi nơi KCB
thì phải làm gì?

Đổi nơi KCB 1 quý /1 lần. Bạn nộp đơn
theo mẫu kèm thẻ cũ vào ngày cuối hàng
quý

Nghỉ việc, em cần làm thủ
tục gì?

1.
2.
3.

Viết đơn báo trước theo quy định ( 3 ngày/30
ngày/45 ngày)
Ngày LVCC gặp HR để làm thủ tục nghỉ việc
Trả lại đồng phục, thẻ BHYT, nộp sổ BHXH
để chốt
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Trang phục truyền thống Hàn Quốc – Việt Nam
Hanbok ( 한복 )
Áo hanbok của phụ nữ gồm có một váy dài
“china” và một áo vét theo kiểu bôlêrô
“Jeogori”. Áo của đàn ông gồm có một áo
khoác ngắn “Jeogori” và quần “baji”. Cả hai
bộ hanbok này đều có thể mặc với một áo
choàng dài theo kiểu tương tự gọi là
“durumagi” . Ngày nay, người Hàn Quốc chủ
yếu mặc Hanbok vào các dịp lễ tết hoặc các lễ
kỉ niệm như ngày cưới hoặc tang lễ.

Áo dài (AO DAI) và các trang phục dân tộc
Việt
Áo dài là trang phục truyền thống của Việt
Nam, mặc cùng với quần dài, che thân
từ cổ đến hoặc quá đầu gối và dành cho
cả nam lẫn nữ nhưng hiện nay thường được
biết đến nhiều hơn với tư cách là trang phục
nữ[1]. Áo dài thường được mặc vào các dịp lễ
hội, trình diễn; hoặc tại những môi trường đòi
hỏi sự trang trọng, lịch sự; hoặc là đồng
phục nữ sinh tại một số trường trung học cơ sở
hay đại học; hoặc đại diện cho trang phục quốc
gia trong các quan hệ quốc tế. Các người đẹp
Việt Nam hầu hết đều chọn áo dài cho phần thi
trang phục dân tộc tại các cuộc thi sắc đẹp
quốc tế[
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1. Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói
với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.
Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào
để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.
Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là
được rồi”.
Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.
Gợi ý nhỏ:
Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn;
Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi.
2. Chuột sa hũ gạo
Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong
lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này
khiến nó vui mừng không sao tả được.
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó
liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại
ăn trong cái lu gạo.
Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc
vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt
gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo
đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình
không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng
tâm.
Gợi ý nhỏ:
Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình
nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần
phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó
mà biết cân nhắc đến an nguy.
3. Con thỏ câu cá bằng cà rốt
Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả.
Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi.
Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát: “Nếu như
ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi”.
Gợi ý nhỏ:
Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối
phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì
cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.
Sưu tầm
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CƯỜI CÙNG DOREMON (CHẾ)
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