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XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI (ĐHĐ) 

Nội dung 1: Phổ biến tuyên truyền tổ chức thực hiện chủ trương chung về 
văn hóa, văn hóa ứng xử tạiCông ty ĐHĐ 

Khi gõ từ “văn hóa doanh nghiệp” trên Google bạn sẽ nhận được 1.490.000 kết 
quả trong thời gian khoảng 0,4 giây. Điều này cho thấy từ “Văn hóa doanh nghiệp” 
được phổ biến rộng rãi đến mức nào. Đối với Công ty ĐHĐ, “Văn hóa doanh nghiệp” 
đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và xây dựng rất sớm,từ khi ban hành “Cẩm nang 
ứng xử trong Công ty” vào tháng 11 năm 2009. Đó là tiền đề và những định hướng 
CB/CNV thực hành tuân thủ theo những quy tắt và chuẩn mực đạo đức nơi công sở. 
Khi EVN triển khai các khóa học về văn hóa doanh nghiệp, Công ty đã cử các cán bộ 
tham gia. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức các lớp ngắn hạn về văn hóa doanh nghiệp 
tại cơ quan để phổ biến cho toàn thể CB/CNV hiểu và cùng tham gia xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp. 

Với Công ty ĐHĐ, văn hoá doanh nghiệp được thể hiện từ những điều đơn 
giản. Đó là sự hoà đồng trong công việc, đó là cấp dưới phục tùng mệnh lệnh cấp trên, 
đó là việc người trẻ chủ động chào hỏi người lớn tuổi hơn khi gặp mặt.Các hệ giá trị, 
các chuẩn mực, các quy tắc … không phải ai cũng hiểu và cũng thuộc. Để văn hoá 
doanh nghiệp ngấm sâu vào tiềm thức mỗi CB/CNV,lãnh đạo Công ty luôn lồng ghép 
nội dung này vào các cuộc họp dể nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn CB/CNV 
thực thi hiệu quả. 

Nội dung 2: Giới thiệu cách làm hiệu quả trong việc thực hiện văn hóa 
doanh nghiệp với nội dung “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua bài hát truyền 
thống” 

Bất cứ ai là người con của thuỷ điện Đa Nhim đều đã từngnghe và ê a hátbài  
“Đêm Krông Pha - Đêm Đa Nhim”. Bài hát là lời tâm tình của người thợ điện khi 
bước vào ca trực với sự yêu đời và niềm hăng say công tác. Với khí thế tươi vui khi 
bước vào ca đêm, hình ảnh Đa Nhim hiện ra trong tâm thức người thợ thật lung linh 
và sinh động. Đêm Đa Nhim không vắng vẻ, u buồn mà lung linh ánh điện, tươi vui 
với tiếng suối hoà trong tiếng máy quay. 

Đã từ lâu “Đêm Krông Pha - Đêm Đa Nhim” được xem như bài hát truyền 
thống của Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim, tiền thân của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa 
Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. Mỗi khi hát bài này, CB/CNV Công ty đều thấy đâu đó 
hình ảnh của mình ẩn trong hình ảnh người thợ điện cùng với niềm tự hào về cơ quan 
mình đang làm việc. Thân thương là thế, “Đêm Krông Pha - Đêm Đa Nhim” được các 
ca sĩ nghiệp dư của Công ty ĐHĐ thể hiện vào các dịp liên hoan văn nghệ, cuộc thi 
tiếng hát người lao động, dịp đón nhậncác danh hiệu, dịp sinh hoạt tập thể, dịp tổng 
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ứng xử, khẩu hiệu, các hình ảnh mới nhất về hoạt động sản xuất, các bài hát truyền 
thống của Công ty luôn được bổ sung và trình chiếu nơi này. Với CB/CNV Công ty, 
khi đi ngang qua màn hình này sẽ thấy được hình ảnh của Công ty từ những ngày sơ 
khai đến thời điểm hiện tại để càng thêm gắn bó với cơ quan. Việc phổ biến văn hoá 
doanh nghiệp như công ty ĐHĐ đang thực hiện có chi phí không cao, dễ quản lý nội 
dung, dễ dàng nhân rộng các màn hình ở nhiều khu vực để văn hóa ĐHĐ được lan tỏa 
sâu rộng. Việc tạo dựng môi môi trường chuyên nghiệp và lành mạnh sẽ hạn chế các 
biểu hiện phi văn hóa, thái độ tiêu cực, góp phần làm cho người lao động thấy tự hào 
về Công ty, muốn gắn bó dài lâu.  

Nội dung 4: Những ý kiến phê phán các biểu hiện phi văn hóa nơi công sở, 
kiến nghị giải pháp xử lý. 

Một doanh nghiệp có văn hoá riêng sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho khách hàng và 
các đối tác. Doanh nghiệp đó không mất nhiều chi phí quảng cáo nhưng lại để ấn 
tượng sâu sắc với đối tác với sự chuyên nghiệp từ những việc tưởng chừng rất nhỏ. 
Trái lại, một doanh nghiệp không chưa tạo được văn hoá riêng hoặc có văn hoá xấu 
khi hàng ngày vẫn còn những biểu hiện phi văn hoá nơi công sở. Những ví dụ về biểu 
hiện phi văn hoá: 

1. Hút thuốc lá nơi công sở:  

Cho dù Nhà nước đã có chế tài xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng 
nhưng trên thực tế rất ít vụ xử phạt được thực hiện. Đối với một doanh nghiệp có bề 
dày văn hoá, nơi mà từng CB/CNV đều tâm đắc với cơ quan mình đang làm thì việc 
hút thuốc tại nơi làm việc là điều nên tránh. Khi bước chân vào trụ sở của một doanh 
nghiệp, cho  dù đối tác có được giới thiệu tốt về sự chuyên nghiệp, về hiệu quả công 
việc, về văn công ty …nhưng nếu vô tình thấy một vài mẩu tàn thuốc vứt bừa bãi trên 
lối đi thì thiện cảm trong lòng họ phần nào bị giảm sút. Hút thuốc lá nơi công sở 
chẳng những tạo ra một môi trường ô nhiễm mà còn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp 
trong việc bảo vệ môi trường.  

Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc tuyên truyền sâu rộng, lãnh đạo doanh 
nghiệp phải thể hiện quyết tâm biến doanh nghiệp mình thành cơ quan kiểu mẫu.Lãnh 
đạo doanh nghiệp có thể phối hợp với Công đoàn chọn ra một ngày làm “ Ngày không 
thuốc lá”, giống như thế giới có “Giờ trái đất vậy”. Trong ngày đó, tuyệt đối không 
người nào hút thuốc lá. Công ty có thể tổ chức cuộc thi, cuộc thuyết trình về tác hại 
của thuốc lá với mục đích vui vẻ, tuyên truyền là chính. Việc thực hiện “Ngày không 
thuốc lá” theo định kỳ sẽ trở thành một nét văn hoá riêng của doanh nghiệp, sẽ góp 
phần giảm thói quen hút thuốc của CB/CNV. Trong giai đoạn đầu, việc hạn chế hút 
thuốc lá sẽ rất khó. Vì vậy, Công ty phải bố trí một số điểm để những người có nhu 
cầu hút thuốc có thể hút. Tuy nhiên, nên đặt các điểm hút thuốc ở nơi khó tiếp cận để 
góp phần làm nãn lòng người hút thuốc. 
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2. Nói tục, chửi thề nơi công sở:  

Công sở là nơi để mọi người cùng làm việc, là môi trường thân ái để cùng nhau 
đạt kết quả tốt trong công việc. Ai cũng muốn làm việc trong một môi trường trong 
sạch, được hít thở không khí mát lành, được nghe âm thanh du dương dễ chịu. Việc 
nói tục, chửi thề nơi công sở là hình ảnh không đẹp, làm gia tăng sự bất hoà giữa các 
đồng nghiệp. 

Để hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng nói tục, chửi thề tại công sở, Công ty 
cần phải bổ sung vào “Cẩm nang ứng xử”, phổ biến đến CB/CNV quy tắc sử dụng lời 
ái ngữ trong giao tiếp. Một doanh nghiệp mà toàn thể CB/CNV đối đãi với nhau bằng 
ái ngữ thì sẽ rất ít việc tranh giành, kiện tụng xảy ra. Một khi mọi người đối đãi với 
nhau bằng ái ngữ thì việc kính trên, nhường dưới mới dễ dàng thực thi để trở thành nề 
nếp của doanh nghiệp. Đó là một nét đẹp văn hoá mà doanh nghiệp nào cũng muốn 
vươn đến. 

3. Hội họp thiếu chuyên nghiệp:  

Trong một doanh nghiệp, do yêu cầu của công việc nên hội họp rất thường xảy 
ra. Việc chuyên nghiệp của từng thành viên dự họp cũng là nét văn hoá của doanh 
nghiệp đó. Một đơn vị được cho là làm việc hiệu quả khi thời gian bỏ ra ít nhưng kết 
quả mang lại nhiều.  

Để tạo ra tính chuyên nghiệp trong hội họp, người chủ trì cần phải mạnh mẽ, 
điều khiển cuộc họp dứt khoát. Từng nội dung họp phải được chuẩn bị trước, có sự 
phân công thực hiện rõ ràng. Mỗi thành viên dự họp biết rõ vai trò của mình trong 
cuộc họp đó và chỉ tập trung vào nhiệm vụ được giao. Trong suốt cuộc họp, chỉ có 
những người được yêu cầu mới phát biểu, tránh tình trạng nhiều người nói một lúc sẽ 
tạo nên không khí lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp. Thành viên dự họp muốn phát biểu 
phải đợi người khác nói xong rồi xin ý kiến phát biểu, tránh việc cắt ngang dòng phát 
biểu của người khác.  

Việc hội họp của Công ty hiệu quả, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có phân công cụ 
thể trong quá trình họp, có sự tôn trọng ý kiến của nhau sẽ tạo nên một nề nếp trong 
công ty. Đó chính là văn hoádoanh nghiệp. 

Kết luận: Văn hoá doanh nghiệp không phải làm một phạm trù to tác, phức tạp 
và khó hiểu. Văn hoá cùa một doanh nghiệp là một nét riêng của doanh nghiệp đó, 
không hoà lẫn vào doanh nghiệp khác. Văn hoá doanh nghiệp được hình thành qua 
một thời gian dài, có sự chắt lọc, đào thải từ chính CB/CNV của doanh nghiệp đó, có 
sự phản hồi từ đối tác, lâu ngày thành bản sắc riêng. Văn hoá của doanh nghiệp có thể 
biểu thị bằng sản phẩm vật chất như logo, trang phục; qua các giá trị phi vật chất như 
hiệu quả công việc, tác phong chuyên nghiệp hoặc qua sản phẩm tinh thần như một 
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