
CÙNG NICOTEX TOUR!
    Nâng bước trải nghiệm mới!
                       Hè 2015!
Một mùa hè mới lại tới! Hơi thở của Biển và những hành trình khám phá như mời chào du khách “Nâng 

bước trải nghiệm”. Mùa hè luôn là mùa được chờ đón nhất trong năm, ai cũng lập cho mình những 
dự định cùng gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp tới những điểm đến mong chờ.

Qúy khách muốn có những kỳ nghỉ thú vị? Hay Qúy khách muốn khám phá những miền đất mới? Hay tìm 
hiểu những nét văn hoá mới? Đến với Nha Trang để thả mình trong làn nước biển của 1 trong top những bãi 
biển đẹp nhất hành tinh? Khám phá Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi tìm kiếm nét hoang sơ của Vương Quốc Tỏi? 
Lang thang trong những con phố cổ Hội An, và cảm nhận về những con người làm Du lịch mến khách của Đà 
Nẵng? Hay xa hơn với những con phố tấp nập những người dân bản địa chào mừng quý khách đến với vùng 
cao Tây Bắc? Để khám phá nét văn hóa, ẩm thực của vùng cao nguyên đá – Hà Giang? Ngược lại Miền Tây 
–Mùa nước nổi những con người xứ miệt vườn?..... Dù ở bất cứ nơi đâu của dải đất Việt Nam hình chữ S, với 
hơn 1000 điểm đến là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chắc chắn sẽ làm hài lòng Qúy khách bởi “ Việt 
Nam vẻ đẹp bất tận”. Và chắc chắn quý khách sẽ còn thêm hài lòng vì năm Du lịch Việt Nam 2015 này, chúng 
tôi khẳng định chất lượng vượt trội để bảo vệ uy tín của Nicotex.

Năm 2015 cùng với những sự kiện trọng đại của cả nước, mỗi người Nicotex đang ra sức phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của mình, của đơn vị mình để chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty cổ phần 
Nicotex (13/10/1990 – 13/10/2015). Nhân sự kiện này Nicotex Tour kính gửi tới Qúy khách hàng chương trình 
mang tính tham khảo, để giúp Qúy khách hoàn thiện những dự định cho mùa hè này và cho cả những kỳ nghỉ 
tiếp sau.

Hè 2015 sắp tới Nicotex Tour trân trọng gửi tới quý khách hàng một số chương trình Du lịch với 45 điểm đến 
Khởi Hành Trong Nước và 22 điểm Khởi Kành Quốc Tế tại website: www.nicotextour.vn. Một số nội dung 
tham khảo gắn gọn dưới đây với mong muốn được đồng hành cùng quý khách trong những trải nghiệm mới!

TOUR KHỞI HÀNH TRONG NƯỚC

Mọi thông tin xin liên hệ:

NICOTEX TOUR 
Website: www.nicotextour.vn 

Trụ sở văn phòng:  Công ty Truyền Thông Nicotex Việt Nam  
Địa chỉ: 114 Vũ Xuân Thiều - Long Biên - Hà Nội – Việt Nam 
ĐT: 04 6261  8383 /  04 6261 5666;  Fax: 043. 674 0349 

Hotline: 0988 554 815

Cảm nhận cuộc sống cùng Nicotex tour !

1. HN – Sơn La – Sơn La – Điện Biên – Sapa – HN. 
2. Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà  
3. Hà Nội – Quan Lạn – Cô Tô 
4. Hà Nội – Sầm Sơn – Cửa Lò
5. Hà Nội – PNKB – NTLS Trường Sơn – Thành cổ 
Quảng trị - Huế - Đà Nẵng
6. Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An
7. Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt
8. Hà Nội – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên
9. Hà Nội – Phú Quốc – Côn Đảo

1. HCM – Mũi Né – Nha Trang
2. HCM – Đà Nẵng – Huế
3. HCM – Nha Trang – Đà Lạt
4. HCM – Miền Tây – Phú Quốc
5 .HCM – Vũng Tàu - Côn Đảo
6. HCM – Các tỉnh ĐBSCL 
7. HCM – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên.
8. HCM – Hà Nội – Đông – Tây Bắc
9. HCM – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình

SỐ 31
5 - 2015

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
CÔNG TY CP NICOTEX LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP NICOTEX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

NGUYÊN LÀ CÔNG TY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỘ QUỐC PHÒNG

http://www.nicotextour.vn/


BẢN TIN NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

MỤC LỤC

SATTRUNGDAN
THƯƠNG HIỆU THUỐC QUỐC PHÒNG

Đứng giữa ruộng ngô xanh mướt, cầm trên tay gói 
thuốc Sattrungdan, chị Mai – Xã Vật Lại – Ba 

Vì – Hà Nội hào hứng chia sẻ: 
- Từ hơn 10 năm trước tôi đã thuộc làu làu tên sản 
phẩm này, lúc đó dùng sản phẩm với lòng tin tưởng 
tuyệt đối rằng đây là sản phẩm của Bộ Quốc Phòng nên 
chắc chắn sẽ rất tốt về chất lượng. Đến bây giờ niềm 
tin về sản phẩm vẫn được giữ nguyên dù có bao nhiêu 
công ty, bao nhiêu sản phẩm mới ra đời. 
Cô Thư – đang ở ruộng rau bên cạnh thấy vậy cũng 
chen vào
- Nói thật là nông dân chúng tôi nếu đã thấy sản phẩm 
nào tốt thì cứ thế dùng. Sợ nhất là gặp phải hàng giả, 
hàng kém chất lượng khiến cây trồng không cho thu 
hoạch hoặc thu hoạch thấp, nên cứ sản phẩm quen và 
biết rõ chất lượng mà dùng. Nhà tôi cũng đã dùng sản 
phẩm này ( chỉ vào gói thuốc Sattrungdan) từ lâu rồi. 
- Vậy các chị sẽ tiếp tục dùng sản phẩm này chứ? 
- (Cả 2 đồng thanh) Tất nhiên rồi ( Cùng cười). 
Vâng, tôi đã có một buổi thực tế thật thú vị cùng những 
người phụ nữ chân chất ấy trên cánh đồng màu của 
thôn Yên Bồ, xã Vật Lại như thế. 
Tôi hiểu hơn ai hết niềm tin của họ, bởi không chỉ tôi 
mà những CBNV Nicotex, nhất là những cán bộ lâu 
năm đều hiểu rằng Sattrungdan là niềm tự hào của 
công ty kể từ khi sản phẩm ra đời hơn 10 năm trước, 
khi đó công ty còn trực thuộc Bộ quốc phòng. 
Sattrungdan là thuốc trừ sâu tác động tiếp xúc, vị độc 
và nội hấp mạnh với hoạt chất Nereistoxin có nguồn 
gốc từ động vật.  Đây là sản phẩm đặc hiệu trừ sâu 
cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ hại lúa; sâu ăn lá hại đậu 
tương. 
Sattrungdan có phổ tác dụng rộng, diệt trừ hữu hiệu 
được nhiều loại sâu miệng nhai và chích hút hại lúa, 
rau, màu, cây ăn quả, cây công nghiệp... như sâu ăn lá, 
sâu cuốn lá, rệp, rầy xanh, bọ xít... Sản phẩm ít độc với 
người, vật nuôi, thiên địch và môi trường, không gây 
mẩn ngứa khi sử dụng. Với hiệu quả diệt trừ nhiều loại 
sâu, Sattrungdan thật sự là sản phẩm có tính tiết kiệm, 
kinh tế, hiệu quả cao cho người sử dụng.
Là sản phẩm thân thuộc với bà con nông dân khắp cả 
nước nhiều năm nay, chắc hẳn bà con đều thuộc lòng 
cách sử dụng thuốc Sattrungdan để bảo vệ cây trồng. 
Nhưng bà con vẫn cần lưu ý: Đối với bọ trĩ, sâu cuốn 
lá, sâu ăn lá phải phun thuốc khi sâu mới xuất hiện; 
Đối với sâu đục thân phải phun thuốc sau khi bướm 
ra rộ 5-7 ngày. Khi lứa bướm kéo dài với mật độ cao 
có thể phun thêm lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày; Không 
phun thuốc khi cây đang ra hoa hoặc lá còn ướt; Không 
phun thuốc cho dâu hoặc gần nơi nuôi tằm; Có thể hỗn 
hợp chung với Nibas, Nitrin, phân bón lá Cromix…; 
Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày. 

SATTRUNGDAN
Sát - trùng - đan! Sát – trùng – đan

Trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, rệp, rầy  
Các loại sâu có miệng nhai

Cả loài trích hút ngô, khoai, rau, màu…
Sát – trùng – đan hiệu quả cao

Lại không mẩn ngứa mùa nào cũng hay.
Pha chung Ni – bát tốt thay

Tăng diệt trừ rầy, bọ xít, sâu xanh…
Lúa đồng nơi chị, nơi anh

Có sâu cuốn lá, đục nhành đục thân
Sát – trùng – đan ấy rất cần

Vui thay như có phép thần trị sâu
Hai bình 8 lít (= 16 lít) 1 sào (360m2)

30 gam thuốc chả bao nhiêu tiền
Sâu non, bướm rộ phun liền,

Hết lo “cuốn lá”, khỏi phiền “đục thân” 
Lại còn ngô, mía xa gần

Nương chè, rau, đậu cũng cần người ơi!
Sát – trùng - đan đến nơi nơi

Xum xuê cây trái xanh tươi ruộng vườn
Một kiêng khi lá ướt sương

Hai kiêng hoa nở, ba kiêng dâu tằm./.

Ngoài các đối tượng công ty đã đăng ký, Sattrungdan 
còn dùng để phòng trừ các loài sâu hại trên nhiều 
loại cây trồng như: Rầy nâu, sâu keo, rầy xanh hại 
lúa; Sâu đục thân, rệp hại ngô; Sâu xanh, sâu vẽ 
bùa, rệp sáp gây hại trên cây có múi, đậu tương; 
Sâu đục thân, rệp gây hại trên mía; Rệp sáp trên 
cây cà phê, mãng cầu; Sâu đục quả, bọ xít muỗi 
trên cây nhãn; Rệp sáptrên cây hồng xiêm; Rầy trên 
cây bông vải; Sâu khoang trên cây lạc; Dòi đục lá 
ở cây rau cải…..
Giống như tất cả các sản phẩm thuốc BVTV khác, 
bà con khi dùng sản phẩm cần đọc kỹ hướng dẫn 
sử dụng trước khi dùng và để bảo vệ môi trường, 
hãy bảo quản và xử lý bao bì sau dùng đúng nơi 
quy định. 
Và đây là bài thơ về sản phẩm Sattrungdan được 
trích ra từ tập thơ Nông dược diễn ca của Nicotex. 
Mời quý độc giả cùng thưởng thức: 

 Cát Đằng

 • Chịu trách nhiệm xuất bản
Bùi Thị Hương

 • Chịu trách nhiệm sản xuất
Trần Văn Hưng

 • Trưởng Ban Biên tập
Ngô Văn Thắng

 • Thư ký Biên tập
Nguyễn Thuỳ Oanh

 • Ban Biên soạn
Phạm Anh Hiếu
Nguyễn Thuỳ Oanh
Nguyễn Huy Thắng
Nguyễn Toàn Thắng

 • Địa chỉ: Công ty CP Nicotex
Số 114 Vũ Xuân Thiều
Quận Long Biên – Hà Nội

 • Điện Thoại: 04.38754438
 • Fax: 04.38754438
 • Email: Nicotex@hn.vnn.vn
 • Website: nicotex.vn

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

*   Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nicotex                                                                                         1
*   Sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm                                                                    2        
*   Hội nghị tập huấn về quan điểm chiến lược của Nicotex                                                                 3
*   Nicotex được chứng nhận danh hiệu “doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”  3
*   Công ty CP Nicotex vinh dự đón nhận giải thưởng thương hiệu nổi tiếng...                               4
*   Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2015                                                                   4
TIÊU ĐIỂM NICOTEX
*   Đôi điều hoài niệm về “chất quân nhân” trong con người Nicotex  “ngày hôm qua”                5 -6
*   Nâng cao tinh thần bảo vệ thương hiệu Nicotex                                                                               6

GƯƠNG SÁNG NICOTEX

*   Không bắt đầu đi thì sẽ không bao giờ đến đích                                                                             7 -8

GƯƠNG SÁNG ĐẠI LÝ/NHÀ NÔNG
*   Hơn cả một đại lý                             9
*   Đại lý Năm Khôi -đại lý nghĩa tình của Nicotex Tiền Giang                                                         10

DIỄN ĐÀN
*   Nicotex Atatco – thành công nhờ vào sự đoàn kết                                                                        11-12

NICOTEX VỚI SỨC KHOẺ CỦA NHÀ NÔNG

*   Tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học là nền tảng cho sức khỏe tốt                            13-14

SẢN PHẨM MỚI - SẢN PHẨM TỐT

*   Có Nitrazin 800WP - cỏ sạch bay, rảnh tay chơi cả ngày                                                               15
*   Nicotex làm tốt công tác chứng nhận hợp quy                                                                                16

GÓC HỌC TẬP
*   Nicotex thành lập phòng y dược                                                                                                        17
*   Nicotex điều động một số vị trí nhân sự chủ chốt                                                                          17
ĐẠO ĐỨC
*   Công ty Nam Thái Dương đầu tư để phát triển                                                                              18

*   Công ty CP Nicotex đầu tư và kinh doanh bất động sản khẳng định năng lực bằng thực tế   19
*  Phát huy tinh thần khởi nghiệp từ việc kinh doanh sản phẩm độc quyền                                  20

VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Thư ngỏ
Kính chào Quý độc giả!

Bản tin Nicotex số 31 mà Quý độc giả 
đang cầm trên tay thực sự là một ấn phẩm hữu ích mà 
chúng tôi dành tặng cho những ai yêu quý, tin tưởng 
vào công ty và các sản phẩm của Nicotex. Không chỉ 
đem đến cho bạn đọc những thông tin toàn diện về 
hoạt động của Nicotex trong thời gian qua, BBT chúng 
tôi còn nỗ lực hết mình trong việc khẳng định thương 
hiệu Nicotex. Và chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn nữa nếu 
nhận được sự tin yêu của Quý bạn đọc. 
Với định hướng gây dựng lại hình ảnh, tinh thần người 
lính Bộ đội Cụ Hồ - Người lính Nicotex trong lòng bà 
con nông dân, nội dung bản tin Nicotex số 31 này được 
chúng tôi tập trung các bài viết để làm tốt định hướng 
đó. Bên cạnh đó, với việc Nicotex mở rộng ngành nghề 
kinh doanh mới, chúng tôi cũng đưa đến những thông 
tin bổ ích về sức khoẻ và sản phẩm phục vụ sức khoẻ 
để bạn đọc có thể tham khảo. Và Quý độc giả cũng 
có thể gặp đại lý điển hình trong việc hợp tác với 
Nicotex trong Bản tin này. 
Một mùa hè rực rỡ lại đến. Hy vọng, những bài viết 
trong Bản tin Nicotex số 31 này sẽ là một làn gió mát 
lành, là những dòng nước trong xanh quyến rũ như biển 
trời bao la thổi bay những nóng nực của Quý độc giả. 
Xin cảm ơn những tình cảm mà Quý độc giả dành cho 
Bản tin Nicotex số 31!

BBT

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Từ năm 1990 đến năm 1993: Là Xí nghiệp thuốc trừ sâu NICOTEX trực thuộc BCHQS tỉnh Thái Bình

Từ năm 2007 đến nay: Là Công ty CP Nicotex (100 vốn góp của các cổ đông)

Từ năm 2000 đến năm 2003: Là Công ty thuốc BVTV Bộ Quôc Phòng trực thuộc Tổng cục Hậu Cần

Từ năm 2003 đến năm 2007: Là Công ty CP Nicotex (vốn góp của nhà nước và các cổ đông)

Từ năm 1993 đến năm 1995: Là Công ty thuốc BVTV Bộ Quốc Phòng trực thuộc Quân khu 3

Từ năm 1995 đến năm 2000: Là Công ty thuốc BVTV Bộ Quốc Phòng trực thuộc Tổng cục CNQP & KT
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; 
Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và quy trình 
hướng dẫn đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch 

số 208 ngày 03/9/2014 của Quận ủy Long Biên về 
“Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu lần thứ III Đảng bộ quận Long Biên”, trong 
không khí tưng bừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta hăng hái thi đua lập thành tích 
chào mừng ngày kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, hướng tới đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII và được sự nhất trí của Ban Thường vụ 
Quận uỷ Long Biên, ngày 8/5 Đảng bộ Công ty CP 
Nicotex tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2015 – 2020.

Về dự Đại hội Đảng bộ Công ty CP Nicotex có đồng 
chí Vũ Thị Thân- Ủy viên Ban thường vụ - Chủ 
nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ - Tổ trưởng và các 
đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội Chi Đảng 
bộ cơ sở của Quận uỷ Long Biên. Về phía lãnh đạo 
Công ty CP Nicotex có các đồng chí trong Ban Tổng 
giám đốc, trưởng phòng chức năng công ty Nicotex, 
bí thư chi bộ và giám đốc các công ty thành viên 
phía bắc về dự. Đại hội có sự tham gia đầy đủ của 
các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa III cùng đảng 
viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội lần thứ 4 Đảng bộ công ty CP Nicotex với 
chủ đề “ Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, 
tăng cường đoàn kết trong toàn đảng bộ, phát 
triển thương hiệu Nicotex”. Đại hội có nhiệm vụ 
tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Quyết định mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ 
yếu giai đoạn 2015 – 2020; Thảo luận đóng góp vào 
Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quận Long 
Biên lần thứ  III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII; Bầu BCH Đảng bộ khoá 4 và bầu đoàn đại biểu 
dự đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh 
đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 
2010 - 2015 đề ra. Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến 
tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì được nhịp 
độ lãnh đạo hàng năm để hoàn thành cơ bản các chỉ 
tiêu trong 5 năm (2010 – 2015), trong đó có một số 
chỉ tiêu tăng cao như doanh thu, lợi nhuận. Đời sống 
của các cán bộ, đảng viên, công nhân viên ổn định 
và ngày càng tăng. Công tác đầu tư phát triển đang 
chuyển sang giai đoạn phát triển cũng được đặc biệt 
quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng bộ, chi bộ được nâng lên, tạo sự ổn 
định, đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống 
chính trị.

Kết quả Đại hội đã bỏ phiếu và bầu ra Ban Chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ IV với đồng chí Trần Văn Hưng 
– giữ vai trò Bí thư, đồng chí Lương Thị Huệ - phó 
Bí thư, các đồng chí Trịnh Đức Thuyến, Phùng Thị 
Tú Anh và Ngô Văn Thắng uỷ viên. Đại hội thống 
nhất bầu đồng chí Trần Văn Hưng sẽ đại diện đi dự 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ 
III. Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các Đại biểu đã 
thống nhất bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng với đồng chí 
Ngô Văn Thắng giữ chức Chủ nhiệm, các đồng chí 
Nguyễn Thanh Minh và Vũ Thị Thuý Yên uỷ viên. 

Kết thúc Đại hội, Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ 
khoá IV đã xác định sẽ khẩn trương xây dựng các 
chương trình kế hoạch công tác cụ thể và cam kết sẽ 
cùng với toàn thể CBNV công ty đem hết tâm huyết, 
công sức xây dựng một Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh và xây dựng Nicotex phát triển toàn diện, bền 
vững./. 

Cát Đằng
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 SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM

Từ ngày 15-17/4, Công ty Cổ phần Nicotex tổ chức 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch 2015 tại 
Công ty CP Nicotex Bình Dương. 

Với tình hình khó khăn chung của ngành thuốc BVTV, 
6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của toàn hệ thống 
Nicotex đạt ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước và so 
với kế hoạch xây dựng. Theo đó, kết quả tiêu thụ 6 tháng 
đầu năm giá trị thuốc BVTV toàn công ty hoàn thành 
71.8% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2014 chỉ 
đạt 92%. Đây là năm đầu tiên trong 6 năm trở lại đây kết 
quả thực hiện 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ của 
năm trước đó. 
Trong số 11 công ty chuyên kinh doanh thuốc BVTV, 
chỉ có công ty Nicotex Cambodia là hoàn thành vượt kế 
hoạch, Công ty Atatco là đơn vị kinh doanh nội địa có chỉ 
số hoàn thành cao nhất, nhưng cũng chỉ đạt 97% kế hoạch. 
Nguyên nhân của việc Nicotex đã không hoàn thành kế 
hoạch 6 tháng đầu năm là do thị trường thuốc BVTV hiện 
nay cạnh tranh hết sức quyết liệt, thời tiết khắc nghiệt. Một 
số công ty đầu tầu của hệ thống Nicotex nhiều năm hoàn 
thành kế hoạch nhưng 6 tháng đầu năm nay đã không hoàn 
thành và sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ sự khó 
khăn chung của ngành.
Với khối các công ty sản xuất, 6 tháng đầu năm, tổng khối 
lượng sản phẩm công ty Nicotex gia công đóng gói đạt 
99,5% so với kế hoạch xây dựng, so với cùng kỳ năm 
2014 thì bằng 98,8%. Số đơn vị sản phẩm sản xuất đạt 
97,3%, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Các công 
ty sản xuất đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao 
động, an toàn môi trường, sản phẩm sản xuất ra đảm bảo 
chất lượng lưu thông. Bên cạnh đó, tiến độ cung cấp hàng 
hóa của các công ty sản xuất đáp ứng kịp thời về thời gian, 
đúng và đủ số lượng cho các công ty kinh doanh. Đối với 
các thời điểm cần hàng cục bộ số lượng lớn, các công ty 
sản xuất bố trí làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ với 

mục tiêu đáp ứng tối đa hàng hóa cho kinh doanh, 
không để thiếu hàng cho thị trường. 
6 tháng đầu năm, ngoài việc không hoàn thành 
KH kinh doanh thì toàn hệ thống Nicotex đã đạt 
được một số kết quả như: Luôn quan tâm tới 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người 
lao động, duy trì các hoạt động công tác giáo dục 
tuyên truyền có tính chất định kỳ. Bên cạnh đó 
Ban TGĐ đã chỉ đạo, hoạch định và tuyên truyền 
giáo dục phát động triển khai thực hiện chiến 
lược kinh doanh và định hướng phát triển 2015 
-2025; Ban TGĐ đã thành lập các đoàn công tác 
đi tuyên truyền về các quan điểm cải cách của 
toàn hệ thống Nicotex; Thành lập và đi vào hoạt 
động của tổ công tác chỉ đạo kinh doanh miền Tây 
Nam Bộ; Thành lập phòng y dược của công ty mẹ 
và các tổ y dược của công ty thành viên; Điều 
động và bổ nhiệm 1 số các bộ chủ chốt của các 
công ty Thái Bình, Đà Nẵng, Nam Thái Dương, 
Tiền Giang; Kiện toàn tổ chức nhân sự của Ban 
TGĐ, phòng Kỹ thuật và phòng Marketing công 
ty mẹ. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã mạnh 
dạn kiện toàn, thay thế một số nhân sự chủ chốt 
của các công ty thành viên, đã tuyển dụng sắp xếp 
nhân sự, phục vụ phát triển ngành nghề mới, đã tổ 
chức đào tạo kiến thức chuyên môn và kiến thức 
quản lý cho CBNV. 
Hội nghị cũng đã vạch ra phương hướng hoạt 
động của toàn công ty trong 6 tháng cuối năm 
và đưa ra một số giải pháp để toàn hệ thống tập 
trung giải quyết trong 6 tháng cuối năm như sau: 
Toàn hệ thống Nicotex vẫn lấy kinh doanh thuốc 
BVTV làm nòng cốt; Tập trung kiểm soát chặt 
chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của một số 
đơn vị yếu kém và có nguy cơ bị lỗ; Tích cực 
nghiên cứu chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở 
rộng ngành nghề mới; Đầu tư cho khoa học kỹ 
thuật công nghệ, lấy kỹ thuật công nghệ làm then 
chốt; Tích cực nghiên cứu để tham gia hội nhập 
hoá khu vực và toàn cầu….
2015 là năm Nicotex kỷ niệm 25 năm ngày thành 
lập công ty ( 13/10/1990-13/10/2015), chính vì 
vậy, việc toàn hệ thống Nicotex ra sức thi đua 
hoàn thành kế hoạch năm chính là một thành tích 
rất ý nghĩa đối với ngày lễ trọng đại của công ty. 
Toàn thể CBNV trong hệ thống Nicotex hãy nỗ 
lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 
tháng cuối năm và góp công sức để làm nên thành 
công cho công ty, ấy là trách nhiệm và bổn phận 
của mỗi chúng ta./. 

Mai Chi                                
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA NICOTEX

Từ ngày 10 đến 13/3, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng- 
phó phòng chức năng công ty mẹ, Cán bộ quản 
lý các công ty thành viên của Công ty CP Nicotex 

đã về tham gia Hội nghị tập huấn quán triệt và thảo luận 
quan điểm phát triển của Nicotex giai đoạn 2015 -2025; 
Hội nghị thảo luận về chuyên đề xây dựng và phát triển 
thương hiệu của Nicotex giai đoạn 2015 -2025 và chứng 
kiến lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa công ty 
Nicotex và đối tác.

Nicotex là doanh nghiệp có xuất thân từ đơn vị trực thuộc 
Bộ Quốc Phòng, sau khi đã tiến hành cổ phần hoá, công ty 
đã có những cải cách để phù hợp với xu thế và yêu cầu tất 
yếu của thị trường. Giai đoạn hiện nay, do có những khó 
khăn ( cả khách quan và chủ quan), có rất nhiều vấn đề 
đặt ra với Nicotex. Trước tình hình này thì HĐQT – Ban 
TGĐ công ty cũng đã họp, nghiên cứu và đưa ra một số 
quan điểm định hướng sơ khai nhưng có tính mục tiêu 
của Nicotex. 

Chương trình tập huấn tập trung thống nhất quan điểm: 
Trong giai đoạn 2015-2025, công ty Nicotex chúng ta tập 
trung đi vào định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất kinh 
doanh dựa trên nền tảng cốt lõi vẫn là sản xuất kinh doanh 
thuốc BVTV. Những quan điểm của Ban TGĐ được tuyên 
truyền với mục đích để CBCNV trong công ty có những 
thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về tư tưởng. Bên cạnh đó, Ban 
TGĐ cũng yêu cầu lực lượng xương sống của Nicotex là 
các trưởng phòng chức năng công ty mẹ, Giám đốc các 
công ty thành viên phải nắm chắc được định hướng chiến 
lược này để có thể tuyên truyền xuống các cấp dưới của 
mình. 

Xác định mỗi thời điểm khác nhau thì công ty có chiến 
lược phát triển khác nhau. Chính vì vậy căn cứ vào định 
hướng phát triển của công ty Nicotex giai đoạn 2015 -2025 
và với mục tiêu thống nhất nhận thức trong hệ thống, để 
triển khai thực hiện có hiệu quả theo chiến lược công ty 
mẹ đã đề ra nên Hội nghị đã được diễn ra một cách hết sức 
nghiêm túc và nhận được những ý kiến thảo luận rất sôi 
nổi và mang tính đóng góp cao.

Sau hội nghị tập huấn, TGĐ đã ủy quyền cho 3 tổ công 
tác đi quán triệt quan điểm phát triển đển từng đơn vị. Tổ 
công tác phía bắc do Phó TGĐ Đỗ Đình Niễm trực tiếp 
quán triệt, các đơn vị miền trung và Tây Nguyên do đồng 
chí Vũ Công Thiện - Trưởng phòng pháp chế, và miền 
Nam do Phó TGĐ Hà Văn Trở đảm trách. 

Hy vọng sau Hội nghị tập huấn và quán triệt lần này, tư 
tưởng hệ của toàn bộ CBCNV trong Nicotex, đặc biệt là 
những Cán bộ quản lý sẽ thấm nhuần và tạo ra được sức 
mạnh tổng hợp để đưa Nicotex phát triển lớn mạnh./.

Giữa tháng 3 vừa qua, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân 
Việt Nam, thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam đã trao tặng giấy chứng nhận công nhận Công ty CP 
Nicotex là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã 
hội”.
Đây là chương trình vinh danh những doanh nhân, doanh 
nghiệp nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích 
xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, 

ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật; 
phương pháp quản lý, quản trị sản xuất kinh doanh… có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước; cho những doanh nhân, doanh nghiệp thấm đẫm tinh 
thần dân tộc, khát vọng làm giàu cho đất nước và chinh phục 
thế giới. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình 
“Doanh nhân, doanh nghiệp văn hóa chào xuân Ất Mùi và Lễ 
vinh danh Doanh nhân văn hóa vì sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước– Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho 
xã hội” do Trung tâm văn hóa Doanh nhân tổ chức.

Để được công nhận danh hiệu này, cùng với nhiều doanh 
nghiệp khác, Công ty CP Nicotex phải đáp ứng được một số 
tiêu chí như: Xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh. Sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm 
có chất lượng, có sức cạnh tranh tốt trên thị trường và phát 
triển bền vững. 

Danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội” 
thêm một lần nữa khẳng định sự phát triển của Công ty CP 
Nicotex trong sản xuất, kinh doanh và là sự ghi nhận đối với 
những đóng góp của Công ty đối với cộng đồng, xã hội./.

Thuỳ Oanh

NICOTEX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN DANH 
HIỆU “DOANH NGHIỆP VĂN HÓA CÓ 
NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI”

Tuệ Nhi
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CÔNG TY CP NICOTEX VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU NỔI 
TIẾNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2015

Phương Linh

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG 
CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2015

Là một trong những hoạt động thường niên của Công 
ty CP Nicotex, nhằm triển khai thực hiện Luật phòng 

cháy, chữa cháy của Chính phủ về công tác phòng cháy 
chữa cháy và để cán bộ, công nhân viên trong công ty 
hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nâng 
cao nhận thức và kỹ năng về PCCC, Công ty CP Nicotex 
đã liên hệ với Trung tâm huấn luyện, PCCC, Cứu nạn, 
Cứu hộ - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức lớp 
học PCCC cho cán bộ, công nhân viên đóng quân tại văn 
phòng công ty. 
Nội dung học bao gồm: Các nguyên nhân cháy, nổ xảy ra 
ở gia đình, nơi công sở và cách đề phòng; Làm thế nào 
để thoát hiểm trong các vụ cháy, nổ nguy hiểm; Hướng 
dẫn sử dụng các trang thiết bị PCCC hiệu quả nhất; Cách 
khắc phục sự cố rò rỉ khí gas; Giới thiệu các trang thiết 

bị PCCC mới.
Buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về 
công tác PCCC trong cán bộ nhân viên của công ty. 
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện 
PCCC và thao tác của các cán bộ trong khi sử dụng các 
phương tiện PCCC, xử lý tình huống cháy, giúp cho lực 
lượng PCCC chuyên nghiệp nắm bắt được điều kiện địa 
hình, nguồn nước, tính chất cháy nổ, từ đó chủ động 
công tác cứu chữa khi có sự cố cháy nổ xảy ra./.

 Thu Thuỷ

Chiều ngày 11/05, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đã long 
trọng diễn ra Lễ tôn vinh Thương hiệu nổi tiếng 
trong hội nhập Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

năm 2015. Công ty CP Nicotextự hào là một trong 
những đơn vị được Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình 
Dương vinh danh.

Lễ tôn vinh “Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh 
tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015” là một hoạt 
động truyền thông hữu ích nhằm vinh danh các thương 
hiệu nổi tiếng của Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương, giúp quảng bá sâu rộng các thương hiệu 
trong cộng đồng doanh nhân, thúc đẩy sự phát triển của 
doanh nghiệp cũng như đóng góp của doanh nghiệp cho 
sự phát triển của đất nước và khu vực. Đồng thời, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng xã hội của các 
doanh nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động xây 
dựng mái trường tình thương cho các em học sinh nghèo 
vùng khó khăn. 

Với mục đích ý nghĩa to lớn chương trình đã vinh dự 
nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan: Trung tâm 
Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Cục xúc tiến thương 
mại – Bộ Công thương và nhiều doanh nghiệp uy tín 
trên cả nước. 

Được thành lập ngày 13/10/1990, tiền thân là xí nghiệp 
thuốc trừ sâu cho đến nay Công ty CP Nicotex đã có 16 
công ty thành viên với 15 công ty trong nước, 1 công ty 
đóng quân tại Camphuchia. Sau hơn hai thập kỷ hình 
thành và phát triển công ty Nicotex đã có được những 
kết quả mà không phải công ty nào cũng có được: vị thế 
trên thị trường thuốc BVTV cùng thương hiệu Nicotex 
đã đi sâu vào tiềm thức của người dân. Những thành quả 
mà công ty có được hôm nay là nhờ sự đoàn kết nhất trí 
và nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên bên cạnh 
đó công ty cũng được sự hậu thuẫn rất lớn của các thủ 
trưởng trong quân đội, từ Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tổng 
cục CNQP&KT, Tổ ng cục Hậu Cần.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo 
cũng như tập thể nhân viên Công ty CP Nicotex trong 
suốt thời gian qua đã được ghi nhận trong Lễ tôn vinh 
Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu 
Á – Thái Bình Dương năm 2015.

Thương hiệu Nicotex đã có những bước phát  triển vững 
vàng và nhanh chóng, đội ngũ nhân viên tâm huyết, 
chuyên nghiệp, đề cao vấn đề chất lượng sản phẩm 
và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây chính 
là tôn chỉ mà Công ty CP Nicotex cần giữ gìn và phát 
huy, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng 
Việt Nam. Công ty CP Nicotex xứng đáng là một trong 
những doanh nghiệp  tiêu biểu, xuất sắc để các doanh 
nghiệp trong nước học tập  theo trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế./.
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ĐÔI ĐIỀU HOÀI NIỆM VỀ “CHẤT QUÂN NHÂN”

TRONG CON NGƯỜI NICOTEX 
“NGÀY HÔM QUA” Tuệ Nhi

Khi tôi về công tác tại Công ty 
CP Nicotex là thời điểm còn 
duy trì mô hình một Công ty 

và các Chi nhánh, chứ chưa thành 
Công ty mẹ và các Công ty con như 
hiện nay thì điều đầu tiên tôi cảm 
nhận được ở tác phong làm việc, cách 
tư duy, quan điểm chỉ đạo của lãnh 
đạo cũng như những cán bộ nhân 
viên thế hệ trước đó là “đậm chất 
quân nhân”. Dạo ấy, Ban giám đốc 
cùng các anh/chị đều quán triệt sâu 
sắc những tác phong, lề lối làm việc 
rất nghiêm túc, trang nghiêm 
nhưng không vì thế mà mất 
đi sự gần gũi như trong một 
gia đình.

Không phải bỗng dưng ở 
thời điểm này, khi Công ty 
mẹ cùng các Công ty con 
đang trên đà phát triển, lớn 
mạnh tôi lại có những nỗi 
niềm hoài cổ như thể đang 
cố “lội ngược dòng” và muốn 
níu giữ cái cũ kỹ. Trong cuộc 
sống mọi người thường cho 
rằng, phàm những thứ gì cũ 
kỹ đều là lạc hậu và cần cải 
tiến, cách tân, thậm chí từ bỏ. 
Thế nhưng, nhiều khi chính những 
thứ xưa cũ ấy lại là nền tảng cho cái 
hiện đại, mới mẻ phát triển. Và hẳn 
nhiên, không phải cái gì cũ cũng 
đáng bỏ đi, đáng chê trách. 

Trở lại cảm nhận của tôi về “chất 
quân nhân” trong lối sống, suy nghĩ 
cũng như cách làm việc của những 
CBCNV đã từng gắn bó với Nicotex 
thuở sơ khai cũng như thời kỳ mới 
bước vào cổ phần hóa. Khi so sánh 
giữa cái cũ và mới tôi lại thiên về 
mong muốn được níu giữ, duy trì 
“chất quân nhân” ấy giữa thời kỳ này.

Có sự so sánh không phải để tôi nói 
rằng việc tái cấu trúc có những hạn 
chế, nhược điểm gì nhưng cũng có 
phần liên quan bởi khi Công ty phát 
triển rộng thì lại tạo nên sự thống 

nhất chưa cao, các công ty thiếu sự 
tập trung. Khi được giao quyền chủ 
động, mỗi Giám đốc Công ty lại có 
cách hiểu, cách làm khác nhau - đó 
là sự chủ động, độc lập nhưng nhiều 
khi lại là sự thiếu nhất quán trong 
tư tưởng, cách làm. Và khi đặt vào 
chung cùng hệ thống, sẽ nhận ra 
sự lộn xộn theo kiểu “quân hồi vô 
phèng” - không có sự thống nhất, ai 
cũng chỉ vì sự “sống còn”, vì lợi nhuận 
của mình chứ không vì một mái nhà 
chung, một thương hiệu chung.

Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này do đâu?. Lý do nhìn thấy rõ rệt 
nhất có thể là “lợi nhuận”. Ai cũng 
nghĩ đến cái lợi của mình và tìm mọi 
cách để đạt được. Tuy nhiên, về sâu 
xa đó lại xuất phát từ tư tưởng, lối 
sống, quan điểm làm việc của mỗi 
người lãnh đạo. Những quan điểm 
này lại được “thổi” vào mỗi bộ phận 
CBCNV trong từng Công ty và tạo 
nên sự thiếu thống nhất chung. Ở 
nhiều giai đoạn khác nhau: Từ khi 
còn là Xí nghiệp nhỏ trực thuộc Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cho 
đến thành công ty thuốc BVTV Bộ 
Quốc Phòng và qua nhiều giai đoạn, 
nhiều đơn vị chủ quản khác nhau 
trong Quân đội, thậm chí ngay cả sau 
này khi đã cổ phần hóa xong, thế hệ 

lãnh đạo và CBCNV tiền nhiệm do 
xuất thân từ người lính nên mang cả 
cách sống, quan điểm làm việc của 
quân nhân vào việc kinh doanh.

Mang trong mình hình ảnh, lối sống, 
tác phong của “anh bộ đội cụ Hồ” đi 
kinh doanh, đến với bà con nông dân 
họ đã tạo được những ấn tượng vô 
cùng sâu đậm trong lòng bà con. Dạo 
đó, khắp một vùng miền Tây Nam Bộ 
và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, mỗi lần 
những “chiến sĩ Nicotex” mang sản 
phẩm về làng lại được bà con chào 

đón.  Mọi người nông 
dân ai cũng hào hứng, tin 
yêu con người, tin yêu 
sản phẩm của Nicotex và 
quen gọi với cái tên thuốc 
trừ sâu Quốc phòng: 
Sản phẩm Sattrungdan, 
Jinggangmeisu, Acenidax, 
Niphosate, Nitox, Bini đã 
trở thành quen thuộc với 
bà con nông dân.
Có một chút hoài niệm. 
Thời điểm hiện tại, theo 
cảm nhận của tôi thì trong 
cách làm việc, lối sống của 
những CBCNV Nicotex 

hôm nay “chất quân nhân” phần 
nào đã mai một, nhạt nhòa hơn. Sự 
thay đổi trong suy nghĩ ảnh hưởng 
nhiều đến lối sống, tác phong làm 
việc của mỗi người. Và tất nhiên, với 
những người đối diện khi tiếp xúc 
cũng cảm nhận được những sự đổi 
thay này. Điều trăn trở nhất mà tôi 
luôn đặt ra là chúng ta nên bước về 
phía trước hay níu giữ quá khứ?. Và 
tôi đã tìm được câu trả lời khi nhận 
thấy bên cạnh những sự đổi thay ưu 
việt thì cũng có một số điều sẽ tốt 
đẹp hơn khi cứ để nó như cũ. Đó 
chính là “chất quân nhân”-một đặc 
điểm đã tạo nên bản sắc riêng của 
mỗi CBCNV Nicotex cũng như tạo 
nên bản sắc riêng cho mỗi sản phẩm 
gắn liền với hình ảnh của Công ty 
Nicotex.
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Để xây dựng được “chất quân nhân” 
trong tác phong làm việc, sinh hoạt 
và tư tưởng của mỗi CBCNV không 
chỉ là khoác lên mình những bộ 
quân phục, mà sâu xa hơn là sự thay 
đổi trong nhận thức, cách nghĩ của 
mỗi người. Trước mắt, để có được 
tác phong đậm chất quân nhân, 
mọi người cần phải loại bỏ những 
thói quen xấu: Không hút thuốc lá, 
đầu tóc chỉnh tề, quần áo gọn gàng. 
Cách ăn mặc, mỗi lời nói, cách sinh 
hoạt hàng ngày chỉn chu, gọn gàng, 
đúng mực… là điều ai cũng có thể 
làm được. Không khó để tự mình 
hoàn thiện mình! Bên cạnh đó, mỗi 
CBCNV không ngừng nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, ý chí làm việc và 
sự rèn luyện bản thân; không ngại 
khó khăn, trở ngại; luôn gần gũi, 
đúng mực, chan hòa khi đến với bà 
con nông dân.

Điều đặc biệt quan trọng để duy 
trì bản sắc của “thuốc quốc phòng” 
của “anh bộ đội cụ Hồ” và “bản sắc 
Nicotex” chính sự khẳng định, cam 
kết luôn mang đến những sản phẩm 

tốt nhất cho người nông dân. Cho dù 
trải qua những cải tổ, đổi thay trong 
cơ cấu, hình thái Công ty nhưng vẫn 
là những người lính Nicotex năm 
xưa mang đến những sản phẩm 
“thuốc quốc phòng” cho bà con với 
tâm niệm “Hiệu quả của nhà nông, 
niềm mong muốn của Nicotex”. 
Những khát khao này thể hiện bằng 
chính những sản phẩm mà Nicotex 
mang đến cho bà con.

Bên cạnh đó, những chiến sĩ Nicotex 
còn mong muốn mang đến sức khỏe 
cho bà con nông dân. Không chỉ 
chăm sóc cho ruộng đồng cây cối tốt 
tươi mà Nicotex hôm nay còn tiếp 
nối truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” 
bằng việc chăm sóc sức khỏe thể chất 
cho bà con. Đó chính là cơ sở để bà 
con nông dân có sự an lạc như mong 
muốn, khát khao cháy bỏng của 
Nicotex hôm nay. 

Muốn duy trì và phát triển sâu đậm 
hình ảnh “người lính Nicotex”, đòi 
hỏi mỗi CBCNV cũng như những 
người đứng đầu giữa các Công ty 
phải có sự thống nhất, trao đổi 

trong công việc. Khi cả một tập thể, 
mái nhà lớn có sự đồng thuận, có 
những cái bắt tay chặt chẽ, tạo nên 
sức mạnh tổng hợp thì không dễ gì 
khuất phục, bỏ cuộc trước khó khăn. 
Khi có sự thống nhất thì những sản 
phẩm “thuốc quốc phòng” truyền 
thống và những sản phẩm mới sẽ 
dần tạo được ấn tượng mạnh mẽ và 
có chỗ đứng vững chắc trong lòng bà 
con nông dân. 

Có thể, trước mắt những việc chúng 
ta làm chưa mang lại kết quả như 
mong muốn ngay. Nhưng sự kiên 
trì sẽ giúp chúng ta “góp gió thành 
bão”, “tích tiểu thành đại”. Sau 3-5 
năm nữa, chắc chắn rằng mọi thứ 
sẽ có câu trả lời và những trái ngọt 
sẽ đơm hoa. Điều cần nhất để đạt 
được chính là sự kiên trì, thống nhất 
trong mỗi cá nhân. Và đôi khi, chúng 
ta cần có tính “thủ cựu” khi gìn giữ, 
duy trì cái cũ-những cái đã tạo nên 
truyền thống, tạo nên bản sắc riêng 
của mình. Bởi đôi khi, cái cũ chính 
là gốc rễ của mỗi chúng ta./.

NÂNG CAO TINH THẦN BẢO VỆ

THƯƠNG HIỆU NICOTEX 
Trong thời gian gần đây, cán bộ công ty Nicotex 

Thái Bình khi đi thị trường đã phát hiện ra 2 lô 
hàng giả có tên Nighcid và 

SmasSH do công ty TNHH Phương 
Mai đóng, ghi giả nhãn mác sản 
xuất tại Công ty cổ phần Nicotex 
Đông Thái.

Nhận thấy đây là một vấn đề nghiêm 
trọng trong bảo vệ thương hiệu và 
uy tín của Nicotex nên Phòng Pháp 
chế đã phối kết hợp với Chi cục 
quản lý thị trường tỉnh Thái Bình, 
Công ty Đông Thái và Phòng Kỹ 
thuật xuống điều tra hiện trường, 
thu thập chứng cứ vi phạm pháp 
luật của Công ty Phương Mai. Theo 
đó đã phát hiện ra có tới 20 kiện = 
20.000 gói Nighcid 70 SC. Phòng pháp chế đã cùng công 
ty Đông Thái ký giấy triệu tập Giám đốc công ty Phương 
Mai đến giải trình về việc vi phạm giả nhãn mác sản xuất 
tại công ty Đông Thái. 

Công ty Phương Mai đã vi phạm quy định tại 
điều 8 khoản 3/ Nghi định 185 chính phủ Nước 
CHXHCN Việt Nam về xử lý hàng giả và gian 
lận thương mại. Giám đốc công ty Phương Mai 
đã nhận lỗi vi phạm và xin được thu hồi - tiêu 
hủy toàn bộ các sản phẩm đã vi phạm pháp luật. 

Sáng ngày 29/04/2015 Đại 
diện phòng pháp chế đã cùng 
đại diện công ty Đông Thái 
chứng kiến việc tiêu hủy thuốc 
BVTV vi phạm của Công ty 
Phương Mai. 

Sự việc đã được giải quyết triệt 
để. Tuy nhiên, sự việc là lời 
nhắc nhở CBNV toàn hệ thống 
có trách nhiệm chung trong 
việc quản lý sản phẩm Nicotex 
lưu thông trên thị trường để 
phát hiện hàng nhái, hàng giả 
với sản phẩm của Nicotex. Đó 

chính là khẳng định việc nâng cao tinh thần bảo 
vệ uy tín và thương hiệu của Nicotex trong điều 
kiện hiện nay. /. Minh Quân
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KHÔNG BẮT ĐẦU ĐI THÌ SẼ 
KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN ĐÍCH

Chuyện kể rằng, dưới thời Napoleon, trong 
một lần đánh chiếm Tây Ban Nha, đoàn quân 
của Napoleon đã đi qua một chiếc cầu sắt 

bắc ngang qua một con sông. Khi đi qua cầu, tất 
cả các bĩnh sĩ bước cùng giậm chân và đều bước. 
Những bước chân cùng cộng hưởng đã khiến cho 
cây cầu bị phá nát, gục gẫy…

Câu chuyện này tưởng như chỉ là một chuyện bên 
lề của những trang sử đã thành xưa cũ. Thế nhưng, 
trong cuộc sống hôm nay mỗi khi nghĩ đến điều 
này, người ta lại nhận ra một điều về giá trị của cái 
gọi là “sức mạnh tổng hợp”. Phải, sự “cộng hưởng” 
của từng cá nhân sẽ tạo 
nên sức mạnh tập thể, 
sẽ góp phần làm nên 
những kết quả chung 
cho tập thể. 

Từ câu chuyện về sự 
“cộng hưởng” sức 
mạnh của đoàn quân 
Napoleon-hiểu theo 
nghĩa đen hoàn toàn, 
khi áp dụng với Cty CP 
Nicotex chúng ta lại thấy được những ý nghĩa riêng 
về sức mạnh của tình đoàn kết, của sự “chung sức 
chung lòng”-nhất là khi Nicotex đã có bề dày xây 
dựng và phát triển ở con số 25 năm.

Thuở sơ khai, CBCNV của Nicotex đã cùng nhau 
bước đi những bước chập chững, dần xây dựng 
thương hiệu, tạo niềm tin cho bà con nông dân. 
Đến khi thực hiện cổ phần hóa, Nicotex cũng mạnh 
dạn “dám nghĩ, dám làm” và đạt được những kết 
quả quan trọng nhất định: Có vị thế trên thị trường 
thuốc BVTV, Thương hiệu Nicotex đã đi sâu vào 
tiềm thức của người dân. Những thành quả mà đó 
có được nhờ sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực rất lớn 
của toàn thể CBCNV Cty. 

Còn nhớ, ở thời điểm mới cổ phần hóa cũng nhiều 
ý kiến bày tỏ sự lo lắng, nghi ngại, băn khoăn, 
thiếu tin tưởng về chủ trương, chính sách mới. Thế 
nhưng, đội ngũ Ban Tổng giám đốc công ty luôn 
vững tin vào những hoạch định của mình trong 

chiến lược, kế hoạch cụ thể với tầm nhìn rất 
rộng. Với sự đồng lòng, chung sức của toàn 
thể CBCNV Công ty nên Nicotex thực hiện cổ 
phần hóa thành công, tiếp tục gây dựng được 
thương hiệu và đạt được nhiều kết quả “đáng 
ngạc nhiên”.

Đến thời điểm thực hiện tái cấu trúc, đã 7 năm 
qua mà tưởng chừng như mới đây thôi. Lúc đó, 
cũng nhiều ý kiến trái chiều về chủ trương này; 
cũng vẫn là sự hoài nghi với những “ý tưởng” 
được xem là khó thực hiện của Ban Tổng 
giám đốc. Thế nhưng chúng ta thử nhìn xem, 

Nicotex hôm 
nay đã hoàn 
toàn thay da đổi 
thịt; Nicotex 
hôm nay đã 
hoàn toàn mang 
một diện mạo 
mới sau một 
thời gian tái cấu 
trúc mạnh mẽ 
và quyết liệt. 
Công ty Nicotex 

trở thành hệ thống Công ty mẹ và 16 công ty 
con trải dài trên mọi miền tổ quốc và vươn tới 
các nước trong khu vực; các “chi nhánh” trước 
kia giờ đã tự chủ với tư cách các Công ty con 
và mọi thứ đều có tầm cao mới, vị thế mới. 

Nếu như không có những người đi tiên phong 
“dám nghĩ, dám làm” thì ai trong chúng ta sẽ là 
người cải tổ một cách căn bản, toàn diện để tạo 
nên một Nicotex hoàn toàn mới mẻ như hôm 
nay?. Tất nhiên, thành công này không chỉ của 
riêng cá nhân ai mà dưới sự dẫn dắt của “vị 
thuyền trưởng”, cộng với sự đồng thuận, đoàn 
kết, chung một ý chí của mọi CBCNV đã đưa 
Nicotex đi đến đích.   

Kể lại chuyện đã qua cũng để nói đến chuyện 
hiện tại. Nhìn lại chặng đường đã qua gắn với 
những sự kiện quan trọng, mang tính chất quyết 
định đối với sự phát triển của Nicotex để thấy 
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một điều: Trước mỗi ý tưởng, kế hoạch mới được 
đưa ra thì số đông luôn có thái độ rất bản năng là… 
không đồng tình. Chưa cần biết ý tưởng đó ra sao; 
có phi thực tế hay không; có những ưu điểm gì… 
Nhưng cứ mới, lạ và khác người thì kiểu gì các cá 
nhân cũng công kích, cho rằng “gàn dở”, hão huyền!. 

Điều này cũng là tâm lý chung và dễ hiểu của con 
người. Bởi lẽ, con người dễ dàng chấp nhận và yêu 
thương, đồng cảm với những thứ giống mình chứ 
ít ai có thể chấp nhận và yêu quý những thứ khác 
với bản thân họ. Vì thế, khi những ý tưởng mới lạ, 
khác lạ, những con người sống khác lạ cũng có thể 
bị cho là “lập dị” và khó được chấp nhận ngay. Tuy 
nhiên, trải qua thời gian, khi những việc làm có phần 
“khác thường” đó mang đến những lợi ích chung thì 
số đông lại tiếp nhận nó một cách rất tự nhiên-họ chỉ 
quên mất rút ra cho mình kinh nghiệm là không nên 
công kích, chỉ trích những điều mới mẻ khi nó chưa 
được kiểm chứng!.

Quay lại câu chuyện của Nicotex ở thời điểm này, 
Ban Tổng giám đốc công ty mong muốn không chỉ 
chăm lo đời sống vật chất của người nông dân thông 
qua cung cấp các sản phẩm thuốc BVTV chất lượng 
cao, an toàn mà còn chăm lo sức khỏe của người 
nông dân bằng việc mở mang phát triển ngành y 
dược. Chắc hẳn sẽ có nhiều ý nghĩ khác nhau, cho 
rằng để thực hiện được ý tưởng này là rất khó khăn; 
rằng đây là ý tưởng xa vời… 

Thế nhưng, từ những bài học của các giai đoạn 
trước, chúng ta có thể tin tưởng rằng, bất cứ việc 
gì khi có sức mạnh tập thể, có sự đồng lòng chung 
sức, có niềm tin thì sẽ đi được đến đích. Chúng ta 

chưa làm thì không thể kêu việc khó; chúng ta 
chưa làm thì không thể nói nó sẽ không thành 
công. Cũng như trước một chặng đường dài, 
chúng ta chỉ đứng nhìn và kêu khó thì chúng 
ta cũng chỉ mãi mãi giậm chân tại chỗ mà thôi. 
Không bước đi thì không bao giờ có thể đến 
đích được. Vì vậy, thay bằng ngồi than khó 
khăn, trở ngại, chúng ta có thể cùng bắt tay 
vào làm việc. “Tích tiểu thành đại”, mỗi người 
làm một việc, mỗi ngày làm một ít-cũng tựa 
như con kiến tha lâu sẽ đầy tổ, đến một ngày ta 
sẽ thật bất ngờ với những thành quả của mình. 
Hơn nữa, cơ sở thực tiễn để chúng ta biến ý 
tưởng thành hiện thực là Nicotex có rất nhiều 
lợi thế về con người, cơ sở vật chất, hệ thống 
các công ty thành viên và sự quyết đoán, quyết 
tâm của Tổng giám đốc công ty. Rõ ràng, ý 
tưởng này không hề phi thực tế, và nó cũng rất 
khả thi…

Nhà văn Lỗ Tấn đã có một câu nói rất nổi 
tiếng và vô cùng chính xác: “Kỳ thực, trên mặt 
đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì 
thành đường thôi”. Muốn có một con đường 
thuận tiện để đi, một con đường đẹp để cùng 
ngắm nghía thì ắt hẳn sẽ phải có một người 
tiên phong, mở lối. Đó là những người có công 
lớn và đáng trân trọng. Thế nên, mỗi chúng ta 
khi đứng trước những ý tưởng mới lạ, cách 
làm mới lạ cần học cho mình thái độ ứng xử 
phù hợp, và có niềm tin rằng những thứ mới 
lạ này bao giờ cũng mang đến những điều mới 
mẻ cho cuộc sống. Mỗi hành trình trong cuộc 
sống, chúng ta không ngừng tin rằng: Cứ đi 
rồi sẽ đến đích. Cứ tin rồi sẽ đạt được kết quả.
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HƠN CẢ MỘT ĐẠI LÝ

Là đại lý cấp 1 sát người tiêu dùng, và mặc dù mới 
chỉ hợp tác với Nicotex từ năm 2010 đến nay, năm 
đầu tiên hợp tác doanh thu chỉ đạt 50 triệu, nhưng 

sau một thời gian rất ngắn, doanh thu từ bán các sản 
phẩm của Nicotex đã là trên 1 tỷ đồng. Đạt được con số 
tăng trưởng doanh thu về sản phẩm đáng ngưỡng mộ như 
thế là do “ Đại lý hợp tác toàn diện với công ty kể cả tiêu 
thụ sản phẩm, công tác thanh toán tiền hàng và tạo lập 
tình cảm thân thiết với nhân viên của công ty ”. Các sản 
phẩm chính của Nicotex mà đại lý hiện đang kinh doanh 
là Nimaxon, Niphosate, Pazol, Quinix, Satrungdan, 
Dylan, Chevin, Abenix, Bamy, Xanthomix….

Chia sẻ với chúng tôi khi được hỏi về đại lý, đồng chí 
Bùi Ngọc Hậu – Giám đốc chi nhánh An Giang của công 
ty Cần Thơ đã nhận xét: “ Đại lý luôn nhận hàng và 
thanh toán tiền ngay. Có khi nhân viên của công ty chưa 
kịp vào thì đại lý hối ( giục) vào lấy tiền. Đại lý thường 
gạt hàng của các công ty khác để đưa hàng của Nicotex 
vào trên tinh thần nhận hàng của nông dân. Đại lý cũng 
đối xử với chúng tôi – những cán bộ của Nicotex với 
tình cảm của những người thân thiết trong gia đình. Đại 
lý  thường xuyên gửi quà cho chi nhánh, bằng những 
bẹ chuối chín, bằng những bao gạo do chính đại lý sạ, 
bằng những cái bánh đi đám tiệc ở đâu ngang qua, bằng 
những bữa cơm thân thiện nếu CBNV tới mà gặp bữa. 
Đại lý cũng luôn dành niềm tin vào các sản phẩm của 
Nicotex nên không so bì vấn đề giá thành sản phẩm. Khi 
chất lượng sản phẩm có vấn đề (do khách quan mang lại) 
thì đại lý luôn biết cách để có được những giải pháp phù 
hợp chứ không đổ lỗi cho công ty. Đại lý cũng hưởng 
ứng mọi chính sách và chiến lược của công ty, không 
chê bai bất kỳ cái gì thuộc về Nicotex mà ngược lại còn 
dành nhiều sự quan tâm chia sẻ, thấu hiểu cho công ty”. 

Khi được hỏi về chất lượng các sản phẩm của Nicotex, 
Đại lý chỉ khiêm tốn mà đánh giá rằng việc ưu tiên sử 
dụng các sản phẩm của Nicotex cho ruộng của nhà khi 
cần đến các sản phẩm thuốc BVTV thì đã là câu trả lời 
tốt nhất rồi. Vì nhận thấy chất lượng sản phẩm phù hợp 
với giá thành. các sản phẩm đểu có chất lượng ổn định. 
Bên cạnh đó, đại lý có nhận xét: “ Về mẫu mã bao bì 
nhìn chung là phù hợp. Tuy nhiên có 1 số sản phẩm cần 
phải theo xu hướng, tập quán của người dân như sản 
phẩm Cozoni cần phải có sản phẩm ở nhiều giai đoạn 
cây trồng;  sản phẩm Chestar cần có gói 20 gr để phù 
hợp bình 25 lít. Về số lượng thuốc/ 1 thùng đặc biệt các 
dạng chai 1 lít và 480 ml quá nhiều, chỉ để 12 chai 1 lít 
hoặc 24 chai 480 ml/ 1 thùng”. 

Đại lý mong muốn Công ty có những sản phẩm sâu cuốn 
lá thật mạnh để cung ứng cho nhu cầu của bà con trong 
vùng. Đại lý cũng kiến nghị công ty đăng ký và làm 
mẫu mã của sản phẩm Cozoni thật bắt mắt, phù hợp với 
gu thẩm mỹ của người dân, đặc biệt là bà con nông dân 
vùng An Giang để bán được hàng cho công ty. Và để 

hợp tác giữa đại lý và công ty càng bền chặt thì đại 
lý cũng mong muốn công ty có những chính sách 
giá cả thật tốt, thực sự vì lợi ích của cả bà con nông 
dân, đại lý và của công ty. 

Khi tò mò đặt câu hỏi tại sao Đại lý lại hợp tác, 
bán hàng và dành nhiều tình cảm cho Nicotex như 
thế thì đại lý bộc bạch: “Đại lý là người hay làm từ 
thiện, thường xuyên tổ chức nấu ăn ở 1 điểm nào đó 
phục vụ cho toàn bộ những ai có gia đình khó khăn 
đến xin về ăn vào những ngày thứ 7 hàng tuần. 
Vì vậy việc đưa sản phẩm có giá thành phù hợp, 
chất lượng tốt cũng là công tác từ thiện, cho nên 
đại lý lựa chọn công ty Nicotex để hợp tác. Hơn 
nữa CBNV của công ty Nicotex thật thà, chịu khó, 
chịu khổ, hòa đồng, năng động và nhiệt tình với 
bà con nông dân. Công ty có chương trình gắn kết 
với nông dân, cụ thể: có đến 30% nông dân quanh 
vùng quen biết CBNV của công ty. Sản phẩm của 
Nicotex thì đa dạng, phong phú chủng loại”. 

Khi được biết về việc Nicotex đang gây dựng lại 
hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ- anh bộ đội Nicotex 
về làng cùng bà con nông dân bảo vệ mùa màng, 
Đại lý liền tán thành ngay: “ Nicotex là công ty 
lớn, có sản phẩm phù hợp, đảm bảo về chất lượng, 
giá thành, bên cạnh đó lại là công ty xuất phát từ 
quân đội vì vậy nên tạo được nhiều dấu ấn khác 
biệt so với công ty khác, hãy làm 1 cái gì đó có 
truyền thống và có điểm nhấn khác biệt”. Đại lý 
cũng nhận định hết sức chân thành: “ Nhận thức 
về vấn đề nguồn gốc, về quy luật “ Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây” vẫn tồn tại qua bao đời nay. Để có được 
nền hòa bình ngày nay thì bao nhiêu anh Bộ đội Cụ 
Hồ đã phải hy sinh. Vì vậy, nếu có hình ảnh anh 
Bộ đội Cụ Hồ - anh bộ đội Nicotex đó chắc chắn 
sẽ gần gũi với người dân hơn là hình ảnh anh kỹ 
sư quần áo phẳng phiu, xách cặp, mắt đeo kính - 
tạo sự khác biệt/ khoảng cách với người nông dân, 
không tạo được niềm tin với bà con nông dân”. 

Xin được kết bài viết này bằng những tình cảm mà 
đồng chí Bùi Ngọc Hậu – Giám đốc chi nhánh An 
Giang đã nói về đại lý như sau: “CBNV của công 
ty tới đại lý, không kể ai, miễn là người Nicotex, 
đại lý đều dành cho sự đầm ấm và ân cần không 
đề phòng. Thậm chí có nhiều lần còn gọi vào  đếm 
tiền cho đại lý. Sự thật thà, chịu thương chịu khó, 
niềm nở, năng động, của CBNV luôn được đại lý 
nhắc đến mỗi khi có công ty hoặc người dân tới. 
Đại lý đã giới thiệu cho Chi nhánh An Giang nhiều 
bạn hàng thân thiện khác”.

Và Đại lý ấy chính là Lâm Văn Hùng - Ấp Hòa 
Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang./. 

Bùi Hậu
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GƯƠNG SÁNG ĐẠI LÝ/NHÀ NÔNG

ĐẠI LÝ NĂM KHÔI
ĐẠI LÝ NGHĨA TÌNH CỦA NICOTEX TIỀN GIANG

Với bản tính hồn hậu, cởi mở, bộc trực rất đặc trưng 
của người dân miền Tây Nam Bộ, đại lý Năm Khôi 
( xã Bình Hòa Trung – Huyện Mộc Hóa – Tỉnh 

Long An) đã bắt đầu câu chuyện với tôi bằng những đánh 
giá khách quan về sản phẩm của Nicotex. Trái với hình 
dung ban đầu của tôi, không một chút ngần ngại, đại lý 
phản ánh: “ Sản phẩm Nicotex chất lượng tốt nhưng giá 
thành hơi cao. Sản phẩm Quinix trước đây chất lượng rất 
tốt, nhưng dạo này sản phẩm có vấn đề. Bà con nông dân 
sử dụng sản phẩm phản ánh lại với đại lý: Nếu bơm thuốc 
Quinix với lượng ít thì cỏ không chết, nhưng nếu sử dụng 
nhiều thì cây lúa sẽ bị ảnh hưởng, cây lúa bị se đọt( xoăn 
lá lúa)”. 

Phản ánh của đại lý làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi cũng 
đặt ngay câu hỏi xem đại lý có trao đổi vấn đề đó với 
cán bộ tuyên truyền viên của công ty hay không thì nhận 
được câu trả lời “có”. Đồng chí Vũ Công Rộng – cán bộ 
tuyên truyền viên của Tổ kinh doanh Long An – Công ty 
Nicotex Tiền Giang đã xác nhận vấn đề này và có báo cáo 
lên cấp trên ngay khi sự cố phát sinh. 

Nằm trên trục đường giao thông liên huyện với vị trí thuận 
tiện cho các phương tiện giao hàng, đại lý Năm Khôi là 
một trong số những đại lý nghĩa tình của công ty Nicotex 
Tiền Giang, đã hợp tác với công ty từ hơn 10 năm nay 
nên luôn coi những CBNV đến với mình là những người 
thân thiết. Là một đại lý sát người tiêu dùng lớn, có uy tín 
trong vùng và có mối quan hệ hợp tác với nhiều các cơ 
quan chuyên môn và các công ty, nhưng lại hết lòng yêu 
quý Nicotex, giúp đỡ, ủng hộ bán hàng cho công ty một 
số sản phẩm có sự cạnh tranh về giá lớn như thuốc trử 
cỏ cỏ Nimaxon, Niphosate, các thuốc trừ sâu như Catex, 
Quinix…

Chính vì coi như người nhà, nên đại lý Năm Khôi cũng 
hết sức chân thành khi góp ý những vấn đề thuộc về sản 
phẩm của công ty. Sản phẩm của Nicotex theo đại lý đánh 
giá thì chưa có sản phẩm thực sự mang tính độc quyền 
cao, chưa có sự đặc sắc, riêng biệt. Mẫu mã sản phẩm 
cũng chưa thực sự bắt mắt. Theo đại lý nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của người tiêu dùng thì bà con nông dân 
trong khu vực luôn mong cầu các dòng sản phẩm tốt để 
tự thân sản phẩm quảng bá bằng chất lượng chứ không 
phải bằng các hình thức quảng cáo trên các phương tiện 
truyền thông.

Ở một khía cạnh khác, đại lý cũng có cái nhìn đầy tính 
nhạy cảm khi đưa ra nhận xét: “Trong điều kiện hiện nay, 
sự cạnh tranh giữa các công ty thuốc BVTV là vô cùng 
khốc liệt, do đó các chính sách mà công ty đưa đến cho 

đại lý/ nông dân là vô cùng quan trọng. Chính vì 
vậy công ty luôn cần quan tâm tới các chương 
trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm của 
bà con nông dân tới sản phẩm của mình. Khi sản 
phẩm đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng bà 
con nông dân rồi thì không cần quảng cáo mà chỉ 
cần các chương trình hỗ trợ thôi”. 

Được đánh giá là đại lý hoàn thành công tác tiền 
hàng tốt nhất của công ty Tiền Giang, hiện nay 
các sản phẩm trọng tâm của Nicotex mà đại lý 
Năm Khôi đang kinh doanh chính là: Satrungdan, 
Catex, Quinix, Nimaxon, Niphosate. Có thể nói, 
với nghĩa tình mà đại lý dành cho công ty kể từ 
khi hợp tác đến nay thực sự rất đáng tri ân. Cán 
bộ kinh doanh của Nicotex Tiền Giang hiện đang 
phụ trách đại lý Năm Khôi – đồng chí Rộng kể: 
“Có nhiều khi, tôi gọi điện đến để hỏi cô về hàng 
hoá, cô nói hàng vẫn còn và giá thuốc trừ cỏ của 
chúng ta cao hơn hàng của công ty khác, nhưng 
em cứ năn nỉ cô một hồi là cô lại ủng hộ. Nếu 
không thực sự quý mến công ty, không dành tình 
cảm đặc biệt với công ty thì chắc hẳn cô chẳng 
giúp mình được như thế”. Như thế đủ cho thấy 
đại lý có một tình cảm vô cùng đặc biệt, vô cùng 
tình nghĩa với Nicotex Tiền Giang nói riêng và 
sản phẩm, uy tín của Nicotex nói chung. 

Trong câu chuyện dông dài của chúng tôi về sản 
phẩm, uy tín và thương hiệu Nicotex, khi tôi ngỏ ý 
rằng Nicotex rất muốn được phục vụ bà con nông 
dân trên khắp mọi miền đất nước bằng tinh thần 
của những anh Bộ đội Cụ Hồ, đại lý lại hứng khởi 
chia sẻ: “ Chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát 
triển bền vững của thương hiệu Nicotex, nhất là 
khi công ty dựa trên nền tảng là tinh thần anh Bộ 
đội Cụ Hồ. Tuy vậy thì trong điều kiện hội nhập 
hiện nay, cần có những chính sách phù hợp với 
quy luật chung của thị trường để có thể phát huy 
hết được những ưu thế của mình, hạn chế những 
nhược điểm và cố gắng để bà con thấy mình thực 
sự “ Vì nhân dân phục vụ”. Như thế thì dù có 
trải qua khó khăn thì Nicotex cũng vẫn sẽ là sản 
phẩm được bà con nông dân yêu mến”. 
Quả thật, những chia sẻ của đại lý Năm Khôi 
– một đại lý nghĩa tình của Nicotex đã là một 
liều thuốc kích thích đối với tất cả những người 
Nicotex. Nếu chúng ta không phát triển lớn mạnh, 
bền vững thì chúng ta đã thực sự phụ một tấm 
lòng yêu mến Nicotex vô điều kiện đó thôi./. 

Hải Huy
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NICOTEX ATATCO – THÀNH CÔNG NHỜ VÀO 
SỰ ĐOÀN KẾT Linh Chi

Sau 6 tháng đầu năm kinh doanh, Công ty 
Nicotex Atatco là đơn vị kinh doanh nội địa 
có kết quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống. 

Để tìm hiểu những nguyên nhân làm nên thành 
công của công ty Atatco, chúng tôi đã có cuộc trao 
đổi với đồng chí Hoàng Huy Trang (Đ/c HHT) – 
Giám đốc công ty Atatco. 
PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này. Đầu 
tiên, xin đồng chí cho biết những nhận định của mình 
về 6 tháng đầu năm kế hoạch 2015? 
Đ/c HHT: Năm kế hoạch 2015 đã trôi qua được một 
nửa chặng đường. Tình hình diễn biến của thời tiết 
khí hậu ngày càng thất thường, dẫn đến diễn biến của 
các đối tượng dịch hại trên cây trồng rất khó dự báo. 
Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 
Các công ty kinh doanh thuốc BVTV thực sự gặp rất 
nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm và 
đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên trong công 
ty. Công ty Atatco cũng không nằm ngoài quy luật đó, 
trong 6 tháng kinh doanh vừa qua công ty cũng gặp 
rất nhiều những khó khăn từ yếu tố khách quan đến 
yếu tố chủ quan
PV: Nhưng kết quả thì công ty đồng chí lại là đơn vị 
gần như đứng đầu toàn hệ thống Nicotex trong hoạt 
động kinh doanh. Những con số để chứng minh công 
ty đã vượt khó?
 Đ/c HHT:  Quý 2 năm 2015 công ty đã thực hiện 
được 110%  và 6 tháng đầu năm 2015 thực hiện được 
97%. Tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014 là + 
35.1%.
Bên canh đó công ty cũng đã tiêu thụ được một số 
lượng lớn thuốc phân Apoger, dù mới chỉ đạt 96% kế 
hoạch đặt ra những đó cũng là một sự cố gắng lớn của 
chúng tôi. 
PV: Những giải pháp nào để giúp công ty đồng chí 
hoàn thành kế hoạch quý 2 và 6 tháng đầu năm? 
Đ/c HHT: Công ty Atatco đã thực hiện tốt một số giải 
pháp cơ bản sau:
Thứ nhất: Cũng giống như các công ty khác trong hệ 
thống, sau khi kết thúc quý 1 tình hình kinh doanh 
của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, doanh thu 
thấp, chỉ hoàn thành 70% KH, đời sống cán bộ không 
ổn định. Trong vài năm trở lại đây, công ty Atatco 
cũng đã thực hiện khoán đến các tổ. Nhưng việc 
khoán đến các tổ thì chỉ các đồng chí Tổ trưởng là 
có trách nhiệm, còn các đồng chí nhân viên trong tổ 
thì nhiều lúc vẫn dựa dẫm và không có trách nhiệm. 

Chính vì vậy công ty đã tổ chức họp và thống nhất 
lại quan điểm kinh doanh trong giai đoạn tới. Chúng 
tôi phân công lại nhiệm vụ cho từng người, lấy chỉ 
tiêu cụ thể từng công việc để đánh giá mức độ hoàn 
thành của từng cá nhân, bộ phận  làm cơ sở trả lương 
thưởng theo từng tháng, quý. Với cách thức này, cán 
bộ nhân viên trong công ty trong quý 2 đã thực sự tích 
cực làm việc hơn trước, không còn sự tỵ nạnh cán bộ 
nhân viên nào làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít theo các 
nhiệm vụ đã được Ban giám đốc công ty và tổ giao từ 
đầu tháng. 
Thứ 2: Công ty đã đánh giá lại tình hình thị trường, 
mùa vụ cây trồng để đưa ra các giải pháp trọng tâm 
cho từng sản phẩm, từng vùng thị trường, từng cán bộ 
kinh doanh. Tập trung vào những sản phẩm đang có 
nhu cầu sử dụng và sản phẩm thế mạnh của công ty để 
đưa vào thị trường tiêu thụ.
Thứ 3: Công ty đã hoạch định tốt các chương trình 
XTBH trong quý 2 như tổ chức 10 cuộc HNKH, 150 
điểm trình diễn, quảng cáo truyền thanh các sản phẩm 
Quinix, Catex, Detect, Chevin, phát thuốc và treo 
băng rol ở vài trăm điểm tại các đại lý cấp 2. Trong 
các chương trình XTBH trên có thể nói chương trình 
HNKH thực sự thành công với công ty Atatco cả về 
phương diện hợp tác của khách hàng cũng như mức 
độ tiêu thụ sản phẩm của các đại lý mà công ty đã 
triển khai thực hiện trong tháng 1, 2 năm 2015. 
Bắt đầu từ đầu năm, chúng tôi đã hoạch định và dành 
ra một khoản ngân sách để làm Hội nghị khách hàng. 
Chương trình HNKH của công ty Atatco cũng khác 
so với mọi khi. Trước đây chúng ta thường tổ chức 
HNKH với tính chất là gặp gỡ khách hàng, giao lưu, 
phát quà và đưa ra một số chương trình khuyến mại. 
Cái khác của chúng tôi ở đây là năm nay chúng tôi 
mời các đại lý đến chương trình HNKH bắt buộc phải 
là các đại lý có đại lý cấp II, và các đại lý này đều có 
sự hợp tác tốt với nhau. Chúng tôi cũng đã đề nghị 
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khách hàng cam kết về lượng hàng hoá mà đại lý 
có thể tiêu thụ, có như thế thì chúng tôi mới tổ chức 
HNKH. Chúng tôi cũng cố gắng tìm ra được điểm 
khác biệt và cho khách hàng thấy được sự khác biệt 
đó khi tổ chức HNKH, và làm cho khách hàng thấy 
được lợi ích của họ trong sự khác biệt đó. Và chính 
nhờ điều đó mà chúng tôi đã thành công. 
Thứ 4: Công ty đã triển khai tốt chương trình khuyến 
mại nhân dịp tết nguyên đán Ất Mùi và lì xì đầu xuân 
cho khách hàng, chương trình du xuân đầu năm cho 
các đại lý cấp 2. 
PV: Đối với kinh doanh, chính sách bán hàng là rất 
quan trọng. Với công ty Atatco, các đồng chí đã hoạch 
định chính sách bán hàng như thế nào? 
Đ/c HHT: Công ty chúng tôi đã triển khai tốt chính 
sách nhận hàng đầu vụ, chính sách sản lượng, đặc biệt 
là đối với sản phẩm Quinix. Đầu tiên tôi phải cảm ơn 
đồng chí Giám đốc Công ty Thái Bình - Vũ Quốc Hội, 
nguyên Giám đốc công ty Atatco, đã cho chúng tôi 
những kiến thức rất bổ ích trong quá trình tiêu thụ sản 
phẩm. Kể từ trước khi vào vụ, chúng tôi đã làm riêng 
một chiến lược cho sản phẩm Quinix, điều này tôi 
học được từ người Giám đốc tiền nhiệm và nay tôi áp 
dụng. Ngay từ đầu tháng 1 công ty đã ban hành chính 
sách cho sản phẩm này bên cạnh chính sách nhận lô 
công ty khuyến khích khách hàng nhân hàng sớm sẽ 
khuyến mại thêm 3% chính sách nhận hàng đầu vụ. 
Kết quả trong tháng 1 công ty đã bán được 50% kế 
hoạch tiêu thụ vụ chiêm của sản phẩm này. Bên cạnh 
đó công ty chủ động ngay từ đầu vụ đã rà soát lại toàn 
bộ hệ thống đại lý đã bán sản phẩm Quinix và chủ 
động xuống từng đại lý đàm phán ký kết hợp đồng 
tiêu thụ sản lượng theo lô, lượng và thời gian giao 
nhận hàng.
Đối với sản phẩm Detect: công ty đã triển khai rất tốt 
chính sách sản lượng bán hàng theo lô, theo lượng để 
có cơ chế chính sách tốt nhất cho đại lý. Đây cũng là 
sản phẩm có thế mạnh nhất của chúng tôi để trừ nhện 
trên cây cam. Hiện nay thị trường cây cam đang có xu 
hướng mở rộng nên việc bán sản phẩm Detect cũng 
có nhiều lợi thế. 
PV: Ở trên đồng chí có nhắc tới việc rà soát hệ thống 
đại lý. Công tác xây dựng hệ thống đại lý của công ty 
Atatco hiện nay như thế nào? 
Đ/c HHT: Việc quản lý và xây dựng hệ thống đại lý 
trong 1 vài năm trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn. 
Các đại lý lớn chủ yếu hợp tác tiêu thụ với các công 
ty có bộ sản phẩm thông dụng đã được bán rộng rãi 
trên thị trường và chủ yếu hưởng chính sách chiết 
khấu sản lượng; các đại lý nhỏ thì làm ăn mang tính 
chất chộp giật, hàng nào có lãi thì làm làm 1, 2 vụ rồi 
chuyển sang mặt hàng khác. Chính vì vậy mà công ty 

đã chủ động rà soát lại tất cả hệ thống đại lý hiện có, 
phân loại những đại lý có mức độ hợp tác tốt, bình 
thường và đại lý có mức hợp tác kém để từ đó có chế 
độ, chính sách khác nhau. 
Trong quý 2, chúng tôi đã triển khai đồng bộ, rành 
mạch, rõ ràng phân rõ hệ thống phân phối như sau: 
Đối với đại lý cấp 1 có đại lý cấp 2 (hợp tác tốt), 
công ty chủ động phối kết hợp với đại lý cấp 1 làm 
các chương trình khuyến mại hấp dẫn cho đại lý cấp 
2, thông qua HNKH hoặc trực tiếp cho cán bộ xuống 
triển khai chính sách cho đại lý cấp 2 vào các dịp lễ tết 
và các cao điểm sâu bênh; Đối với đại lý cấp 1 không 
có đại lý cấp 2 (bán xuyên vùng), công ty chủ động 
cắt hàng hoặc bán với giá cao không có chiết khấu; 
Đối với đại lý sát người tiêu dùng, công ty trực tiếp 
cử cán bộ xuống hỗ trợ đại lý bán hàng như trình diễn 
sản phẩm, cho thuốc cho bà con nông dân, đứng bán 
hàng tại cửa hàng đại lý, chủ động xây dựng chính 
sách chiết khấu cho đại lý được hưởng 1 cách hợp lý.
PV: Các đồng chí đã làm công tác hậu cần kỹ thuật 
thế nào và sự chủ động trong kinh doanh của Nicotex 
Atatco ra sao? 
Đ/c HHT: Chúng tôi đã phối hợp tốt với các phòng 
ban của công ty mẹ trong việc chuẩn bị hậu cần kỹ 
thuật sản phẩm, đảm bảo 100% các đại lý đều nhận 
hàng đúng, đủ và kịp thời. 1 số sản phẩm của công ty 
Atatco đang được khẳng định thương hiệu, chất lượng 
trên thị trường như sản phẩm thuốc trừ cỏ Quinix trên 
lúa và thuốc trừ nhện Detect trên cây ăn quả. 
Bên cạnh đó công ty đã chủ động phối hợp với các 
phòng ban công ty mẹ để triển khai 1 số sản phẩm 
mà các công ty thành viên trong hệ thống chưa kinh 
doanh, bước đầu công ty đã triển khai đưa được sản 
phẩm Sattrungdan 29SL vào kinh doanh từ đầu tháng 
3. Kết quả trong hơn 1 tháng qua công ty đã tiêu thụ 
được một số lượng tương đối lớn và được nhiều đại 
lý hưởng ứng.
PV: Tư tưởng của anh chị em trong công ty ra sao 
thưa đồng chí? 
Đ/c HHT: Thật may mắn vì công ty chúng tôi không 
có nhân sự quá đông, chính vì thế mà chúng tôi có 
được một tập thể cán bộ nhân viên hiểu nhau, thực 
sự đoàn kết, trên dưới một lòng. Tất cả đều phấn đấu 
vì một mục tiêu chung là tìm mọi cách để hoàn thành 
kế hoạch. Mỗi cá nhân đều xác định việc mình hoàn 
thành tốt công việc của mình là sẽ đóng góp vào sự 
hoàn thành chung của 1 tập thể. Đây thực sự là một 
điểm mạnh của Atatco chúng tôi và góp phần làm nên 
thành công của chúng tôi.
PV: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng 
chí. Chúc đồng chí sức khoẻ và Nicotex Atatco thành 
công xuất sắc trong năm kế hoạch 2015 này./.
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TẠO THÓI QUEN SINH HOẠT LÀNH MẠNH, 
KHOA HỌC LÀ NỀN TẢNG CHO SỨC KHỎE TỐT

Do đặc thù của lịch sử Việt Nam trải qua nhiều năm 
chiến đấu giành độc lập dân tộc nên vấn đề chăm 
sóc sức khỏe chưa có điều kiện được đầu tư đúng 

mực. Vì vậy, cho đến thời điểm này, nhiều tiêu chí về sức 
khỏe của người Việt Nam vẫn không đạt tiêu chuẩn quốc 
tế. Đó là các vấn đề như thể trạng/thể lực còn yếu; chiều 
cao thua kém các nước trong khu vực và trên thế giới; 
chịu gánh nặng kép về bệnh tật lây nhiễm và không lây 
nhiễm (bệnh mãn tính).

“Khiếm tốn” chiều cao

Trước hết về chiều cao của người Việt, do chưa được 
quan tâm đúng mức về chế độ dinh dưỡng đối với mỗi 
người ngay từ khi sinh ra, trong những năm đầu đời nên 
chiều cao trung bình của người Việt hiện nay vẫn còn 
khá “khiêm tốn”. So với chuẩn quốc tế, nam thanh niên 
Việt Nam hiện nay chỉ đạt 164cm (thấp hơn 13cm so với 
chuẩn); chiều cao trung 
bình của nữ đạt 153cm 
(thấp hơn 10,7cm so với 
chuẩn). Chiều cao trung 
bình này thấp hơn nhiều so 
với Thái Lan, Singapore… 
Hiện chiều cao trung bình 
của nam và nữ giới Việt 
Nam thua Nhật gần 8cm. 
Với mức độ tăng trưởng 
chiều cao như hiện nay nếu 
không có giải pháp tích 
cực phải mất 80 năm người 
Việt mới có thể cao như 
người Nhật. Sự hạn chế về 
thể lực và tầm vóc này đã 
trực tiếp ảnh hưởng tới sức 
cạnh tranh của nguồn nhân lực nước ta so với các nước 
khác và tác động trực tiếp tới việc thực hiện các mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ an ninh 
quốc phòng.   

Theo PGS-TS Lưu Thị Hồng Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà 
mẹ Trẻ em, Bộ Y tế thì nguyên nhân khiến chiều cao trung 
bình người Việt không đạt chuẩn, thấp hơn các nước do 
tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam vẫn còn ở mức 
cao. Trong khoảng 7 triệu trẻ dưới 5 tuổi ở nước ta có đến 
30% đang bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Thấp còi khi 
nhỏ, lớn lên đây cũng là những em bé chịu thiệt thòi về 
thể chất so với những bạn phát triển đủ chuẩn.

Tình trạng dinh dưỡng, thể trạng lúc nhỏ có ảnh hưởng 

rất lớn đến sự phát triển thể chất sau này của trẻ. 
Yếu tố di truyền chỉ quyết định 20% sự phát triển 
và tình trạng sức khỏe trọn đời; 80% còn lại là do 
các yếu tố môi trường gồm dinh dưỡng, vận động, 
lối sống… quyết định. Trong đó, ảnh hưởng quan 
trọng đến sự phát triển của con người là 1.000 
ngày đầu đời. Đó là thời gian tính từ khi người 
mẹ mang thai đến lúc trẻ được 2 tuổi. Đây là “thời 
kỳ vàng” của sự tăng trưởng vượt trội về thể chất 
và não bộ, giai đoạn hoàn thiện chức năng của hệ 
miễn dịch và các cơ quan trong cơ thể, quyết định 
sự phát triển ở trẻ và sức khỏe lâu dài khi trưởng 
thành. 

Với trẻ em, can thiệp dinh dưỡng không chỉ trong 
giai đoạn dậy thì, trưởng thành mà ngay ở giai 
đoạn bào thai đã cần phải chăm sóc dinh dưỡng 
để trẻ có cơ hội phát triển thể chất tốt nhất. Thế 

nhưng có đến 23% phụ 
nữ Việt tuổi từ 15-34 
bị thiếu năng lượng 
trường diễn; chỉ 62% 
trẻ được bú sớm trong 
vòng 24 giờ đầu sau 
sinh; chỉ 20% trẻ được 
bú mẹ hoàn toàn trong 
6 tháng đầu; chỉ 22% 
trẻ được bú mẹ đến 24 
tháng tuổi; 52% trẻ từ 
6-14 tháng tuổi được 
nuôi đúng đủ là những 
nguyên nhân ảnh hưởng 
đến tình trạng suy dinh 
dưỡng trẻ em. Thấp bé, 

nhẹ cân không phải là thuộc tính di truyền của 
người Việt. Nếu cải thiện được chế độ ăn, chăm 
sóc đinh dưỡng đúng cách thì tầm vóc của người 
Việt có thể được cải thiện chiều cao của người 
Việt.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những nhân tố 
chính ảnh hưởng đến thể lực và tầm vóc của con 
người là: dinh dưỡng (31%), di truyền (23%), thể 
dục thể thao (20%), môi trường và tâm lý xã hội 
(khoảng 16% và 10%). Vì thế muốn nâng cao thể 
lực và tầm vóc người Việt Nam thì phải giải quyết 
được các vấn đề trên bên cạnh các biện pháp khác 
như xóa đói giảm nghèo, phòng chống bệnh tật và 
nâng cao sức khỏe cộng đồng... 

Khôi Nguyên
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Gánh nặng về bệnh không lây nhiễm 

Việt Nam đang phải giải quyết “gánh nặng bệnh tật 
kép” gồm bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây 
nhiễm, trong đó các bệnh không lây nhiễm (mãn tính) 
đang gia tăng ngày càng trầm trọng. Đặc biệt là các 
bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Gánh nặng của 
các bệnh không lây nhiễm chiếm tới trên 2/3 tổng 
gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc. 

Bệnh không lây nhiễm là bệnh phát triển và tiến triển 
chậm trong nhiều năm, thường là bắt đầu từ tuổi trẻ. 
Bệnh này đòi hỏi việc điều trị phải có hệ thống, lâu 
dài, thậm chí cả cuộc đời. Có nhiều bệnh không lây 
nhiễm khác nhau, tuy nhiên hiện nay trên thế giới và 
tại Việt Nam đang ưu tiên phòng chống các bệnh tim 
mạch, bệnh đái tháo đường, ung thư và các bệnh hô 
hấp mạn tính. Những bệnh trên có tỷ lệ mắc cao và là 
nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật và tử vong ở người 
trưởng thành.

Các bệnh không lây nhiễm hiện là nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong tại Việt Nam. Ước tính năm 2012 cả 
nước có 520.000 ca tử vong các loại trong đó 379.600 
(73%) ca tử vong là do các bệnh không lây nhiễm. 
Điều này đồng nghĩa, cứ 10 người chết thì có 7 người 
chết do các bệnh không lây nhiễm-chủ yếu là các bệnh 
tim mạch (33%), ung thư (18%), đái tháo đường (3%) 
và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (7%). Ngoài ra, khi 
mắc các bệnh không lây nhiễm người bệnh có thể bị 
tàn phế nặng nề, suy giảm chất lượng cuộc sống nếu 
không được phát hiện sớm và chăm sóc lâu dài. 

Thống kê cho thấy, ở nước ta hiện có khoảng 12,5 
triệu người mắc tăng huyết áp; 2,5 triệu người mắc 
bệnh đái tháo đường; trên 2 triệu người mắc bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; mỗi năm có 
khoảng 125.000 người mắc mới ung thư. Tuy nhiên, 
các yếu tố nguy cơ gây bệnh vẫn không ngừng gia 
tăng như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia; chế độ ăn 
uống nhiều đạm, thiếu rau, ít hoạt động thể lực dẫn 
đến thừa cân béo phì, tăng đường máu và rối loạn 
mỡ máu… Một trong những biện pháp phòng ngừa 
bệnh không lây nhiễm hiệu quả được các chuyên gia 
khuyến cáo là hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá; có 
chế độ ăn hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực…

Các bệnh về tiêu hoá. 

Theo thống kê của ngành y tế, số người thực nhiễm 
bệnh về tiêu hóa ở nước ta hiện lên đến gần 10% dân 
số. Đây là một con số rất báo động. Bởi nguyên nhân 
gây các bệnh tiêu hóa được nói đến nhiều nhất là do 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hệ lụy của nó không 
chỉ là những bệnh về tiêu hóa, mà còn có thể là các 
bệnh ung thư đe dọa tính mạng.

Theo các giáo sư đầu ngành về tiêu hóa, khi mắc các 
bệnh tiêu hóa sẽ khiến hệ tiêu hóa dễ bị tổn thương, dễ 
dẫn đến ung thư, nguy cơ tử vong cao hơn rất nhiều so 
với bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể. Điều đáng 
báo động là những bệnh ung thư liên quan đến đường 
tiêu hóa như: Ung thư dạ dày, gan, đại tràng ngày 
càng gia tăng, phần lớn được phát hiện khá muộn nên 
không còn khả năng cứu chữa. Số liệu cho thấy, trung 
bình mỗi năm VN có từ 11.000 - 12.000 người mắc 
mới ung thư dạ dày và 8.000 người tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới đã ước tính hơn 50% dân số thế 
giới bị nhiễm Helicobacter pylori (HP) - một loại vi 
khuẩn sống trong dạ dày có liên quan tới sự phát sinh 
ung thư dạ dày. Trong khi ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, tỉ lệ nhiễm HP đang giảm thì ở VN, tỉ lệ 
nhiễm loại vi khuẩn này vẫn còn cao. Hiện nay, bệnh 
ung thư dạ dày chiếm gần 20% số ca ung thư ở VN.

Nguyên nhân quan trọng khiến các bệnh về tiêu hóa 
gia tăng là do ô nhiễm môi trường, điều kiện an toàn vệ 
sinh thực phẩm không bảo đảm; nhiều người có thói 
quen ăn uống tùy tiện, thiếu tính khoa học, không đủ 
chất, ăn các loại thực phẩm chứa các hóa chất độc hại, 
nhiễm khuẩn... Các chuyên gia về dinh dưỡng cảnh 
báo: Với tình trạng tràn lan các loại thức ăn nhiễm 
độc, thức ăn không rõ nguồn gốc  tiềm ẩn nguy cơ mất 
an toàn như hiện nay thì chỉ vài năm tới, các bệnh ung 
thư liên quan tới đường tiêu hóa sẽ tăng mạnh. Theo 
các chuyên gia đầu ngành về tiêu hóa, những người 
thường xuyên bị stress, có thói quen thức khuya, ăn 
uống thất thường, ăn nhiều chất béo, ít vận động, thiếu 
ngủ... cũng rất dễ bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ 
dày, ung thư hệ tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)...

Theo thống kê, mỗi người đều đã mắc phải những 
bệnh về tiêu hóa, nhẹ thì táo bón, rối loạn tiêu hóa, 
trào ngược dạ dày, ợ hơi, trướng bụng, nặng hơn thì 
là viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm 
ruột, ung thư... Tuy nhiên, người dân lại rất coi nhẹ 
căn bệnh này mà chưa hiểu rõ về tác động có hại của 
bệnh lý tiêu hóa đối với sức khỏe con người. 

 Cùng với vấn đề bệnh tật, tố chất thể lực của thanh 
niên Việt Nam bị xếp loại kém, thậm chí là rất kém 
so với tiêu chuẩn của quốc tế hay Nhật Bản. Mặc dù 
cùng với sự cải thiện chiều cao thì thể lực của người 
Việt đã có sự cải thiện nhưng thể lực người Việt không 
đáp ứng cường độ làm việc hiện đại. 

Từ những thực trạng trong vấn đề sức khỏe của người 
Việt Nam, thiết nghĩ mỗi cá nhân cần có sự chủ động 
chăm lo đến sức khỏe của bản thân. Chính chế độ ăn 
uống, sinh hoạt điều độ, lành mạnh, khoa học mỗi 
chúng ta tạo nên cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ sẽ tạo 
thành thói quen lâu dài. Từ đó, góp phần nâng cao thể 
trạng, nâng cao sức khỏe cho người Việt trong tương 
lai./.
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CÓ NITRAZIN 800WP 
CỎ SẠCH BAY, RẢNH TAY CHƠI CẢ NGÀY

 Hoàng Yến

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
An Giang, trong vài vụ trở lại đây, tỉnh An Giang 
thực hiện kế hoạch chuyển đổi từ diện tích trồng 

lúa chuyển đổi sang cây trồng khác từ nền đất trồng lúa. 
Diện tích chuyển đổi ước tính là 6.724,3 ha, tập trung ở 
các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Đốc, Phú Tân, 
Tân Châu, An Phú, và Long Xuyên. Huyện có diện tích 
chuyển đổi nhiều là Chợ Mới với 3.455 ha, huyện Tri 
Tôn chuyển đổi 1.193,3 ha, và huyện Châu Phú chuyển 
đổi 1.175,5 ha.

Các loại cây trồng có khả năng chuyển đổi trên địa bàn 
toàn tỉnh sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như cây 
bắp các loại (bao gồm bắp lai, bắp non, bắp trắng); Cây 
đậu các loại ( đậu nành, đậu xanh, đậu phộng); cây mè; 
dưa các loại (như dưa hấu, dưa gang, 
dưa leo) và cây rau màu. 

Mục tiêu của việc chuyển đổi cây trồng 
là nhằm mang đến cho bà con nông dân 
hiệu quả kinh tế cao hơn so với hiệu quả 
của cây lúa. Do những năm gần đây giá 
lúa biến động thất thường và thường 
xuyên giảm nên hiệu quả kinh tế từ cây 
lúa đã là vấn đề khiến bà con nông dân 
lo lắng.

Để giúp bà con nông dân khi thực hiện 
chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao, 
Công ty CP Nicotex ( mà đại diện là 
Công ty Nicotex Cần Thơ) đã đưa ra thị 
trường Thuốc trừ cỏ Nitrazin 800WP. 
Đây là sản phẩm thuốc trừ cỏ phù hợp 
với các loại cây trồng đã được quy hoạch 
trong diện chuyển đổi nói trên. 

Là sản phẩm mới được Công ty Cổ phần 
Nicote đưa vào thị trường không lâu, nhưng Nitrazin 
800WP đã tạo được dấu ấn mạnh với bà con nông dân, 
nhất là các vùng có diện tích trồng bắp, đậu, hoa màu 
lớn. Với thành phần là hoạt chất Atrazine chiếm 80%, 
Nitrazin là thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, tác động trừ 
cỏ giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm (sau khi 
gieo hạt đến khi cỏ mọc 1-3 lá). Sản phẩm diệt trừ được 
nhiều loại cỏ hòa bản và cỏ lá rộng hằng niên thường 
có mặt trong ruộng bắp, đậu, hoa màu ( 1 và 2 lá mầm)  
như: Cỏ lồng vực, cỏ mần trầu, chân gà, dền gai, mần 
ri, rau sam, cỏ mực…và các loại cỏ bụi lâu năm khác. 

Nitrazin 800WP có nhiều nét ưu việt so với các loại 
thuốc trừ cỏ khác hiện đang có trên thị trường. Nitrazin 
có tính chọn lọc cao, nên rất an toàn với cây trồng. 

Thuốc có phổ tác động rộng, trừ được hầu hết các loại 
cỏ hòa bản và lá rộng hàng năm trong vườn ngô, đậu, 
hoa màu... tuy nhiên ít hiệu quả với cỏ năn lác và cỏ lâu 
năm. Cơ chế diệt cỏ của Nitrazin đó là: Thuốc có tác 
động nội hấp mạnh, xâm nhập qua cả rễ và lá, lưu dẫn 
đến các bộ phận bên trong cây cỏ làm rối loạn quá trình 
trao đổi chất, ức chế sinh trưởng dẫn đến cỏ bị tiêu diệt 
hoàn toàn và không có khả năng tái sinh, vì vậy chỉ cần 
phun 1 lần là sạch cỏ trong cả vụ. Do thuốc có độ độc 
thấp (nhóm 3) nên bà con nông dân có thể sử dụng liên 
tục nhiều năm mà không lo sợ thuốc sẽ gây ảnh hưởng 
xấu đến cây trồng vụ sau, không ảnh hưởng đến hệ vi 
sinh vật và độ màu mỡ của đất, ít độc đối với người, gia 
súc và thuỷ sản. 

Khi sử dụng sản phẩm Nitrazin cho 
cây trồng, bà con cần chú ý liều 
lượng thuốc. Lượng thuốc dùng từ 
1,8 đến 2,7 kg cho 1ha. Bà con cần 
pha từ  75 đến 100 gam thuốc cho 
1 ình 16L hoặc pha 115- 175 gam 
thuốc cho 1 bình 25L và phun 400 
lít nước/ ha. Đối với cỏ lá rộng thì 
bà con nên phun khi cỏ nhiều nhất 
là 3-4 lá và cao không quá 10cm, 
đối với cỏ lá hẹp phun khi cỏ còn 
non vì khi cỏ đã phân nhánh thì khả 
năng trừ cỏ thấp. 

Một điểm nữa khi phun bà con cần 
chú ý, đó là bà con cần phải phun 
thuốc khi đất đủ ẩm, đất càng ẩm thì 
hiệu lực trừ cỏ càng cao, chính vì 
vậy khi đất không đủ ẩm thì bà con 
nên tưới nước cho ruộng đủ độ ẩm 
mới phun thuốc. Và vì thuốc có hiệu 

lực cao khi gặp phải những phần lá non nên khi phun 
thuốc cần tránh phun vào ngọn cây và tránh để thuốc 
bay tạt vào các cây trồng mẫn cảm với thuốc như: lúa, 
rau cải, ngũ cốc, khoai tây. Sau khi phun thuốc bà con 
nông dân cần lưu ý tránh để người và gia súc, gia cầm đi 
lại nơi phun thuốc trong vòng 24h để đảm bảo hiệu quả 
phòng trừ của thuốc.
Mặc dù thuốc có độ độc thấp, mong bà con hãy đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng trên bao  bì sản phẩm trước khi dùng 
để có hiệu quả cao và sau khi sử dụng hãy tiêu huỷ bao 
bì sản phẩm đúng nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường
Chúc bà con dùng sản phẩm Nitrazin của Công ty Cổ 
phần Nicotex đạt hiệu quả cao, đúng với khẩu hiệu của 
sản phẩm “ Cỏ sạch bay, rảnh tay chơi cả ngày”./.   
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NICOTEX LÀM TỐT 
CÔNG TÁC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 
chồng hàng giả và tăng cường công tác tuyên truyền 
về chống hàng giả, ngày 24/3, Công ty Nicotex 

Đông Thái đã được Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 
và Chi cục BVTV, Hội Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp 
với Đài Truyền hình Thái Bình lấy làm đơn vị điển hình 
trong việc chấp hành công tác chứng nhận hợp quy. 

Theo quy định của pháp luật thì Chứng nhận phù hợp 
Quy chuẩn kỹ thuật là việc xác nhận đối tượng của hoạt 
động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. 
Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng.
Đối tượng chứng nhận hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn 
quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài 
hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương(QCĐP) quy định. Những đối tượng 
quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến 
an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp 
dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất 
kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này. 
Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự 
phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng 
của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của 
hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với 
đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu 
chuẩn tương ứng và Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Tháng 8/2014 công ty CP Nicotex ( công ty mẹ - là đơn 
vị chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề 
sản xuất kinh doanh của Công ty Nicotex Đông Thái) đã 
hoàn thành việc chứng nhận hợp qui của 65 sản phẩm 

thuốc bảo vệ thực vật của công ty theo đúng qui 
định của nhà nước về đánh giá chứng nhận hợp 
qui sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Đến tháng 
01/2015 công ty Nicotex đã hoàn thành việc công 
bố hợp qui của 65 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật 
của công ty tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội theo đúng qui định của nhà nước về 
công bố hợp qui thuốc bảo vệ thực vật.
Như vậy trong thời gian qua Công ty cổ phần 
Nicotex đã nghiêm túc thực hiện đúng qui định 
của nhà nước về chứng nhận hợp qui, công bố hợp 
qui và đóng dấu hợp qui lên nhãn mác sản phẩm 
thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời công ty cũng tích 
cực triển khai tuyên truyền cho cán bộ nhân viên 
trong toàn công ty và hệ thống đại lý phân phối sản 
phẩm của công ty nắm được các qui định pháp luật 
có liên quan về chứng nhận và công bố hợp qui để 
chấp hành tốt các qui định của pháp luật nhà nước 
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty.
Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, thị trường 
thuốc BVTV có nhiều biến động do tình hình thời 
tiết, sâu bệnh hại diễn biến khó lường nên tình 
hình kinh doanh của các công ty thuốc bảo vệ thực 
vật nói chung và công ty Nicotex nói riêng đều gặp 
khó khăn nên tính đến thời điểm này lượng hàng 
thành phẩm sử dụng nhãn mác chưa có dấu hợp 
quy tại các đại lý phân phối của công ty Nicotex 
có thể vẫn còn. Công ty Nicotex cũng đã tích cực 
phối hợp với đại lý để bổ sung dấu hợp qui lên 
nhãn số hàng còn tồn kho này nhưng có thể chưa 
giải quyết được triệt để vì số lượng đại lý rất lớn, 
hàng hóa cũng đã lưu chuyển qua nhiều cấp trung 
gian đến người tiêu dùng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Nicotex 
trong việc thực hiện tốt các qui định của nhà nước, 
cũng nhân dịp này, công ty Nicotex đã đề nghị lãnh 
đạo Sở Công thương Thái Bình, Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình 
nghiên cứu và xem xét cho phép công ty Nicotex 
được tiếp tục lưu hành số hàng hóa có ngày sản 
xuất trên nhãn (date) trước ngày 01/12/2014 hiện 
đang tồn kho tại một số đại lý mà chưa được đóng 
dấu hợp qui lên nhãn sản phẩm. Đối với các sản 
phẩm có ngày sản xuất từ 01/12/2014 và tất cả các 
sản phẩm tồn kho tại kho công ty Nicotex thì công 
ty Nicotex sẽ thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng 
dấu hợp qui lên nhãn sản phẩm theo qui định của 
nhà nước./.

Ngọc Mai

http://vietcert.org/component/content/article/323-hop-quy/269-hop-quy-hop-chuan.html
http://vietcert.org/component/content/article/323-hop-quy/269-hop-quy-hop-chuan.html
http://vietcert.org/component/content/article/323-hop-quy/269-hop-quy-hop-chuan.html
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GÓC HỌC TẬP

   THÀNH LẬP PHÒNG Y DƯỢC

NICOTEX ĐIỀU  ĐỘNG MỘT SỐ 
VỊ TRÍ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Ngày 15/4, theo Quyết định số 135 và 136/ QĐ – CTN, 

Công ty CP Nicotex đã công bố quyết định điều động 
đồng chí Nguyễn Huy Thương về làm việc tại Công ty 
Nicotex Tiền Giang và đồng chí Đỗ Văn Hoá về làm nhân 
viên Tổ chỉ đạo kinh doanh thị trường miền Tây Nam Bộ 
của công ty CP Nicotex, do đồng chí Hà Văn Trở - phó 
Tổng giám đốc làm tổ trưởng ( theo quyết định số 66/QĐ- 
CTN ngày 14/1/2015).
Đồng chí Nguyễn Huy Thương là một giám đốc trẻ, có 
nhiệt huyết cống hiến, là người đã có những chiến lược 
phát triển phù hợp đưa công ty Nicotex Nam Thái Dương 
có những bước phát triển vượt bậc kể từ khi tái cấu trúc 
Nicotex. Chính vì thế, đồng chí đã tạo được sự tín nhiệm 
từ Ban Tổng Giám đốc và được điều động về làm giám 
đốc công ty Nicotex Tiền Giang – là đơn vị đang có nhiều 
khó khăn trong kinh doanh.
Đồng chí Đỗ Văn Hoá là một cán bộ gắn bó với Nicotex 
đã trên 20 năm. Đồng chí có những đóng góp không nhỏ 
trong việc xây dựng thị trường miền Tây Nam Bộ kể từ 
khi Nicotex quyết định đưa sản phẩm vào chinh phục thị 
trường miền Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

do sức ép quá lớn từ thị trường thuốc BVTV vốn khắc 
nghiệt, thương hiệu, uy tín sản phẩm của Nicotex trên thị 
trường miền Tây Nam Bộ giảm sút. Đồng chí Đỗ Văn Hóa 
là người hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm với thị trường nơi 
đây. Nhận thấy điều đó Ban Tổng giám đốc đã quyết định 
đưa đồng chí về công tác tại Tổ chỉ đạo miền Tây Nam Bộ 
để đồng chí có thể có những tư vấn phù hợp phục vụ công 
việc chuyên môn của tổ. 
Tổ chỉ đạo miền Tây có trách nhiệm tập trung điều tra, nắm 
bắt tình hình thị trường miền Tây Nam Bộ đảm bảo tính 
trung thực, khách quan; Thu thập, chuyển tải các thông tin 
báo cáo TGĐ để xin ý kiến chỉ đạo; Tuyên truyền các quan 
điểm chỉ đạo của công ty mẹ đối với các công ty thành 
viên; Đôn đốc, triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 
Ban TGĐ công ty đối với thị trường miền Tây Nam Bộ và 
xử lý các tình huống đột xuất và báo cáo kịp thời về công 
ty mẹ. 
Đây là chương trình kiện toàn nhân sự chủ chốt của một 
số các công ty thành viên để đáp ứng tình hình khắc nghiệt 
của thị trường thuốc BVTV hiện nay. Hy vọng với sự thay 
đổi nhân sự này, hoạt động sản xuất và kinh doanh của 
Nicotex sẽ được cải thiện và tiếp tục đem lại hiệu quả cho 
bà con nông dân như Slogan của công ty “ Hiệu quả của 
nhà nông – Niềm mong muốn của Nicotex”./.                                     

Minh Quân

Duy Hải

NICOTEX
Căn cứ vào tình hình sản xuất và kinh doanh cũng 

như chiến lược phát triển của công ty, sau 1 tháng 
thành lập tổ kinh doanh y dược, nhận thấy được 

tiềm năng của thị trường y dược và tầm quan trọng của 
công tác bảo vệ sức khoẻ cho con người, ngày 10/4, Công 
ty CP Nicotex đã thành lập phòng kinh doanh y dược theo 
quyết định số 128/QĐ-HĐQT. 

Phòng kinh doanh Y Dược với cơ cấu tổ chức gồm 5 thành 
viên với 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 2 nhân viên sẽ 
thực hiện các chức năng: Tuyên truyền Kiến thức y dược 
và những định hướng phát triển ngành. Tham mưu cho 
TGĐ chuẩn bị nhân lực, tổ chức để triển khai các giải pháp 
kinh doanh các sản phẩm y dược. Tổ chức chỉ đạo, điều 
hành các phòng khám,  đông y tại các văn phòng của toàn 
hệ thống Nicotex kinh doanh sản phẩm y dược. Thay mặc 
ban TGĐ làm việc với các đối tác trong lĩnh vực tổ chức 
kinh doanh, xuất nhập các sản phẩm y dược. xây dựng đề 
án phát triển ngành y dược Nicotex và chuẩn bị các yếu 
tố tìm hiểu và làm các thủ tục thành lập công ty cổ phần y 
dược Nicotex. 

Ngay từ khi thành lập, công ty Nicotex đã xác định những 

thuận lợi và khó khăn của Phòng kinh doanh Y Dược. 
Theo đó, những thuận lợi là: Ngành kinh doanh y dược đã 
được công ty mẹ triển khai cách đây 5 năm, chính vì thế 
công ty có ít nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực kinh doanh này; 
Công ty Nicotex có các công ty thành viên, chi nhánh và 
hệ thống đại lý trải khắp cả nước sẽ hỗ trợ tốt trong việc 
tìm kiếm khách hàng; Uy tín và thương hiệu của công ty 
đã được bà con nông dân và khách hàng dùng từ nhiều 
năm nay; Công ty có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên 
môn, có nhiều hoài bão ước mơ và khát vọng làm giàu; 
Công ty kết hợp với đối tác có nhiều bài thuốc hay, độc 
quyền, chữa được một số bệnh mà tây y không chữa được. 

Bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng xác định những 
khó khăn trong khi vận hàng như: Là ngành kinh doanh 
có điều kiện nên các thủ tục mở rộng ngành nghề và thành 
lập phòng khám phức tạp hơn so với ngành kinh doanh 
thông thường. Là một ngành đặc thù nên kinh doanh y 
dược yêu cầu về người chịu trách nhiệm về chuyên môn 
khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh 
đó, cán bộ, nhân viên tổ y dược công ty mẹ và công ty con 
đều không có kiến thức chuyên môn về đông y và khám 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Các bài thuốc mà công 
ty kinh doanh đều chưa được đăng ký với cơ quan chức 
năng nhà nước nên lòng tin của người dân vào thuốc chữa 
bệnh chưa cao. Không những thế, tình hình kinh doanh 
còn phụ thuộc vào đối tác cung cấp sản phẩm là công ty 
đối tác nên đôi khi còn bị động, chưa có hàng để phục vụ 
người bệnh….

Cùng với các phòng chức năng tham mưu giúp việc khác 
của Nicotex, Phòng Y Dược hoạt động dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Với sự linh hoạt, nhanh 
nhạy của các thành viên trong phòng, sự nhiệt tình và khát 
vọng cống hiến, sự  chỉ đạo kịp thời từ ban lãnh đạo, nhất 
định Phòng y dược sẽ thành công.
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CÔNG TY NAM THÁI DƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phẩn Nicotex Nam Thái Dương 
chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 trên 
cơ sở diện tích là 1 ha tại khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Với quy hoạch 
các hạng mục bao gồm nhà xưởng sản xuất và kho 
chứa thành phẩm, kho chứa nguyên phụ liệu. Với cơ 
sở hạ tầng như vậy cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu 
chứa hàng hóa thời kỳ đầu mới đi vào hoạt động. 
Nhưng những năm về sau, sản lượng hàng hóa ngày 
càng tăng cao, hệ 
thống kho chứa 
hàng đến nay đã bị 
quá tải, nguyên vật 
liệu thường phải để 
ngoài trời, phụ liệu 
xếp chồng lên nhau 
gây nguy cơ cháy 
nổ, khó quản lý, 
nhà xưởng không 
còn diện tích để 
phát triển sản xuất.

Để đáp ứng được 
nhu cầu sử dụng 
thuốc BVTV của 
thị trường, giảm sự 
quá tải của kho xưởng hiện hữu, đồng thời có thể 
đẩy mạnh việc đầu tư máy móc thiết bị và công 
nghệ để chuyển đổi từ đóng gói lẻ sang gia công 
pha chế, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các 
nước trong khu vực, Công ty Nam Thái Dương đã 
thuê thêm 3,58 ha đất tại Lô O, đường D4, Khu 
công nghiệp Nam Tân Uyên, và lập dự án đầu tư 
mở rộng kho xưởng, đầu tư máy móc thiết bị công 
nghệ để phát triển sản xuất theo quyết định số 164/
QĐ của Chủ tịch HĐQT về phê duyệt đầu tư kho 
chứa nguyên liệu của Công ty Nicotex Nam Thái 
Dương ngày 16/1/2013. 

Đồng thời với việc đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng 
kho xưởng, công ty Nam thái Dương cũng tiến hành 
đầu tư máy móc thiết bị phục vụ việc đóng gói sản 
phẩm, nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng 
cao hơn và đồng đều hơn. Ngay từ khi đi vào hoạt 
động từ năm 2010, công ty đã có những bước đột 
phá trong việc đầu tư máy móc thiết bị so với những 
năm trước đó, cụ thể là công ty đã đầu tư được hệ 
thống gia công pha chế nguyên liệu đồng bộ, đầu 
tư hệ thống máy chiết rót thuốc nước các loại dung 
tích từ 50 ml cho đến 5000ml, chính vì vậy mà năng 
xuất lao động và chất lượng sản phẩm của công ty 

cũng đã được ổn định và  nâng cao hơn những năm 
trước.

Để việc kiểm soát chất lượng sản phẩm được tốt 
hơn, đầu năm 2015 Công ty Nam Thái Dương 
cũng đã xin phê duyệt và đầu tư hệ thống phòng thí 
nghiệm bài bản, trong đó có trang bị cả hệ thống 
máy Sắc ký lỏng cao áp để kiểm tra hàm lượng hoạt 
chất. Việc này giúp cho chất lượng gia công pha chế 

nguyên liệu được 
đảm bảo và kịp 
thời hơn, không 
bị tình trạng phải 
chờ kiểm định chất 
lượng từ các trung 
tâm, mất rất nhiều 
thời gian và kinh 
phí.

Với hệ thống nhà 
xưởng và máy móc 
thiết bị đã được đầu 
tư như hiện nay, 
năng suất đóng gói 
sản phẩm của Công 

ty Nam Thái Dương 
có thể đáp  ứng tốt nhu cầu hàng hóa phục vụ kinh 
doanh. Sản lượng hàng hóa hiện nay có ngày lên tới 
50 tấn sản phẩm các loại /1 ca sản xuất, chất lượng 
sản phẩm ổn định. Khi nhu cầu hàng hóa đột biến 
tăng cao, công ty có đủ điều kiện để làm 2 ca, sẵn 
sàng đáp ứng đủ hàng hóa phục vụ các công ty kinh 
doanh trong hệ thống và thị trường.

Đi đôi với việc đầu tư về cơ sở vật chất và máy móc 
thiết bị, Công ty Nam Thái Dương cũng đã chú ý 
việc tuyển dụng bổ sung nhân sự có trình độ chuyên 
môn để đảm nhiệm các công việc, tổ chức bộ máy 
công ty có đầy đủ các phòng chức năng để quản lý 
các mảng công việc. Các nội qui, qui chế, qui trình 
làm việc của công ty cũng dần được cải thiện, đồng 
bộ giúp cho việc sản xuất kinh doanh của công ty 
có hiệu quả. 

Với những gì đã và đang được đầu tư về cơ sở vật 
chất, máy móc thiết bị và công nghệ, Công ty Nam 
Thái Dương chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp 
ứng được các mục tiêu mà Hội đồng Quản trị đã đặt 
ra. Không những thế, việc khẳng định chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ, chắc chắn sẽ tạo được sự tin 
cậy từ các khách hàng, mở ra những cơ hội mới để 
Nicotex Nam Thái Dương phát triển bền vững./. 

Nguyễn Trung Thành

Nhà kho mới của công ty Nam Thái Dương đã chính thức đưa vào hoạt động sản xuất
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CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC BẰNG THỰC TẾ 

CBNV Công ty Cổ phần Nicotex - Đầu tư và Kinh 
doanh bất động sản (IBC) nhận thức được tầm 
quan trọng của việc bảo quản nguyên vật liệu, 

hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh trong hệ thống 
nên đã tận tâm, tận lực, quyết tâm hoàn thành công 
trình xây dựng kho xưởng của Công ty Nicotex Nam 
Thái Dương đúng tiến độ. 

Là một công ty thành viên của hệ thống Nicotex, Công 
ty Cổ phần Nicotex - Đầu tư và kinh doanh bất động 
sản được thành lập vào tháng 6/2009, dựa trên nền tảng 
là phòng xây dựng và Quản 
lý dự án của Công ty Nicotex. 
Là công ty hình thành từ khối 
văn phòng Công ty, quen làm 
công tác tham mưu giúp việc 
cho Tổng giám đốc, không 
hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh chính của 
hệ thống, chính vì vậy, hoạt 
động của Công ty IBC gặp 
nhiều khó khăn. Nhân sự của 
công ty được phân rõ làm hai 
thái cực rõ rệt, một phần ba quân số tuổi cao, đào tạo 
bằng cấp chuyên môn không đúng ngành nghề xây 
dựng, số còn lại đều là cán bộ nhân viên trẻ, có kiến 
thức, đào tạo đúng ngành nghề nhưng lại chưa có kinh 
nghiệm trong nghề nghiệp, trong cuộc sống

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty IBC có 9 CBNV, 
trong đó, đồng chí Giám đốc lại do Phó Tổng giám đốc 
công ty Cổ phần Nicotex kiêm nhiệm. Không giống 
các công ty khác, dù chỉ có 9 CBNV nhưng lại phân 
tán đóng quân ở 2 miền đất nước. Điều này gây khó 
khăn không ít cho hoạt động của công ty nhưng cũng 
có thuận lợi khi các công trình mà hệ thống Nicotex 
trong thời gian gần đây đầu tư xây dựng chủ yếu tại 
các đơn vị phía Nam. 

Trong vài năm trở lại đây, ảnh hưởng của suy thoái 
kinh tế, ngành xây dựng và bất động sản lâm vào khó 
khăn. Chính vì vậy, công việc và doanh thu của Công 
ty IBC hầu hết là phụ thuộc vào đầu tư xây dựng của 
các công ty trong hệ thống. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn, nhưng CBNV đã nỗ lực cố gắng hết sức mình 
để khẳng định năng lực của công ty. Những công trình 

xây dựng mà công ty phụ trách thi công, dù không 
phải là những công trình có quy mô lớn, số tiền đầu 
tư không nhiều nhưng vẫn được các đồng chí tổ chức 
triển khai thi công với sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm 
bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất.  
Gần đây, Công ty IBC mới xây dựng xong công trình 
kho xưởng của công ty Nam Thái Dương. Có thể nói 
đây là công trình thể hiện năng lực thực tế của IBC 
một cách tốt nhất. Ở thời điểm bắt tay vào khởi công 
xây dựng kho xưởng, Nam Thái Dương đang ở tình 

trạng thiếu nhà kho để chứa 
nguyên vật liệu và thành 
phẩm. Nhận thấy việc thiếu 
diện tích cho nhà kho ảnh 
hưởng rất lớn tới chất lượng 
nguyên vật liệu và sản phẩm 
nên thi công phải khống chế 
xuống mức tối thiểu với 
thời gian nhanh nhất. Mặc 
dù chịu sức ép về thời gian, 
nhưng IBC đã cố gắng hết 
sức để công trình đảm bảo 

về mặt chất lượng, theo đúng thiết kế và đúng tiến 
độ về thời gian. Kết quả là ba nhà kho với kết cấu 
khung thép tiền chế zamil đã được xây dựng lắp ghép 
nhanh gọn. Có thời điểm, do phía đối tác cung cấp vật 
liệu xây dựng không đạt yêu cầu, công ty đã phải đưa 
đi giám định chất lượng và yêu cầu đổi vật liệu đạt 
chuẩn, việc làm này tuy có mất thời gian, công sức, 
nhưng lại đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho công 
trình, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng. Ngoài 
diện tích xây dựng ba nhà kho, công ty đồng thời triển 
khai xây dựng đồng bộ các hạng mục sân đường nội 
bộ, hạng mục phòng ch ống cháy nổ, hệ thống báo 
cháy, chữa cháy. 
Công trình nhà kho của Nam Thái Dương hoàn 
thành là công sức của cả tập thể CBNV IBC, Nam 
Thái Dương. Với việc hoàn thành nhà kho Nam Thái 
Dương, năng lực của Công ty IBC một lần nữa được 
khẳng định, rằng: dù tuổi đời của IBC còn non trẻ 
nhưng chỉ cần có một đường lối đúng đắn và sự quyết 
tâm thì bất cứ khó khăn nào cũng không phải là rào 
cản để đặt những viên gạch cho ngôi nhà thành công 
đầu tiên./.

Ngoài công trình kho xưởng của Nam Thái Dương, trong những năm qua, IBC đã khẳng định năng lực của 
mình bằng các công trình thực tế tại các công ty thành viên như: Công trình sửa chữa nâng cấp văn phòng trụ 
sở 2 tầng và nhà kho khung thép tiền chế tại công ty Nicotex Đông Thái; nhà kho của chi nhánh Đắc Nông 
( Công ty Nicotex Đắc Lắc); Khu văn phòng và công trình phụ trợ của Nicotex Tiền Giang tại Long An./.
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Nicotex đang phát động phong trào khởi nghiệp 
trên toàn hệ thống.

Có rất nhiều những ý kiến trái chiều nhau xung quanh 
khái niệm danh-động từ “Khởi nghiệp”. Khởi nghiệp 
trong ngôn ngữ Quốc tế là Start-up có thể hiểu nôm na 
là khi một cá nhân có ý định tự mình có một công việc 
kinh doanh hoặc khi bạn đã ở trong một doanh nghiệp, 
một tổ chức rồi thì khởi nghiệp chính là bạn mạnh dạn 
đưa ra những ý tưởng để phục vụ công việc của bạn 
và doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, hay tạo được 
nhiều lợi nhuận hơn, hay tiết kiệm chi phí hơn… ( cho 
dù ý tưởng đó thành công hoặc không thành công). 
Khởi nghiệp không chỉ là thành lập doanh nghiệp mới 
mà chính là việc năng động làm việc mới, luôn đổi 
mới sáng tạo để tạo ra hiệu quả mới.

Với Nicotex, trong thời điểm hiện nay, trước tiên khởi 
nghiệp đối với các công ty kinh doanh thuốc BVTV 
từ vấn đề dám chủ động độc quyền kinh doanh tên 
thương mại của một sản phẩm mà Nicotex hiện nay 
đang có. Công ty mẹ khuyến khích, động viên và giao 
cho các công ty thành viên độc quyền kinh doanh sản 
phẩm có tính mới của hệ thống Nicotex. 
Mục tiêu của chương trình khởi nghiệp này là tận 
dụng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên sản 
phẩm của Nicotex đã đầu tư đăng ký vào danh mục. 
Chương trình khởi nghiệp cũng sẽ tạo sự chủ động 
trong kinh doanh cho các công ty thành viên làm tiền 
đề cho việc mở rộng ngành nghề sau này và nâng cao 
tinh thần trách nhiệm của công ty mẹ và công ty con. 
Không những thế còn tạo việc làm, thu nhập cho các 
công ty thành viên, góp phần nâng cao vị thế của các 
công ty thành viên. 
Khi thực hiện chương trình khởi nghiệp sẽ giúp cho 
các công ty thành viên và hệ thống Nicotex có các 
lợi ích như: Có lãi trong kinh doanh; Phát triển được 
thương hiệu của nhãn sản phẩm; Phát triển và tạo 
việc làm ngay cho đội ngũ CBNV công ty thành viên. 
Chương trình khởi nghiệp cụ thể này cũng sẽ phát huy 
được quyền chủ động, sáng tạo của các công ty thành 
viên và chuẩn bị cho việc khởi nghiệp độc quyền kinh 
doanh các sản phẩm giai đoạn sau. Vì có như thế thì 
mới có thể tăng được sức khai thác bộ sản phẩm của 
công ty mẹ. Các công ty thành viên chủ động trong 
kinh doanh các sản phẩm trong danh mục thuốc mà 
công ty mẹ đã đăng ký cũng giúp công ty mẹ tập trung 
vào công tác tư vấn, và khai thác mở rộng ngành nghề 
mới, không lệ thuộc vào việc kinh doanh đơn thuần. 
Bên cạnh đó cũng khai thác được lợi thế  mô hình 
công ty mẹ - công ty con. Việc chủ động kinh doanh 
độc quyền này là phù hợp với năng lực quản lý của 

các công ty thành viên và khai thác được mối quan hệ  
của công ty bạn hàng lâu năm Đông Phương Hồng 
với các đối tác Trung Quốc.

Các công ty thành viên phát huy tinh thần khởi nghiệp 
từ việc kinh doanh sản phẩm độc quyền cần dựa trên 
nguyên tắc: Các công ty thành viên làm chủ việc kinh 
doanh sản phẩm độc quyền; Công ty thành viên chủ 
động nguồn vốn kinh doanh, tự hạch toán sản phẩm, 
hạch toán nguồn vốn đầu tư các chương trình xúc tiến 
bán hàng, phục vụ cho kinh doanh sản phẩm, đảm bảo 
bảo toàn vốn, trang trải các chi phí và có lãi; Công ty 
mẹ không trực tiếp kinh doanh sản phẩm độc quyền 
của công ty thành viên; Công ty mẹ tư vấn, hỗ trợ các 
vấn đề: nhập khẩu, gia công sản phẩm, hỗ trợ chương 
tình XTBH, hậu cần kỹ thuật, giá cả-chính sách; Các 
đơn vị không được giao kinh doanh sản phẩm độc 
quyền, nếu có nhu cầu tiêu thị thì phải nhận hàng của 
đơn vị được giao kinh doanh độc quyền sản phẩm đó. 

 Công ty CP Nicotex Cần Thơ là đơn vị đi đầu trong 
việc phát huy tinh thần khởi nghiệp theo quan điểm 
kinh doanh độc quyền. Từ ngày 12 đến ngày 17/5 vừa 
qua, đoàn công tác của công ty Nicotex ( với thành 
phần là đại diện Công ty mẹ và đại diện của Công ty 
Cần Thơ) sang thăm quan và làm việc với các đối tác 
Trung Quốc để triển khai việc độc quyền kinh doanh 
sản phẩm Abenix tại thị trường Việt Nam. Abenix là 
sản phẩm đã được Công ty Cần Thơ kinh doanh từ vài 
năm trước đây. Đây là sản phẩm sinh học, ít độc hại 
với môi trường và có độ độc quyền cao ngay cả ở bên 
Trung Quốc. Sản phẩm Abenix dùng được cho nhiều 
đối tượng cây trồng, rất an toàn, tăng năng suất, chất 
lượng nông sản: dùng trên cây lúa, cây chuối, cam 
quýt, xoài, nho, dưa hấu....Sản phẩm Abenix thực sự 
là sản phẩm có tiềm năng trên thị trường thuốc BVTV 
Việt Nam, đặc biệt là với thị trường các tỉnh miền Tây 
Nam Bộ. 

Chuyến đi Trung Quốc của đoàn công tác đã thực 
sự mở đầu cho quá trình khởi nghiệp của Nicotex 
trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay Ban Tổng Giám 
đốc cùng các phòng ban công ty mẹ và Ban Lãnh đạo 
Công ty Cần Thơ đang bắt tay vào triển khai quyết liệt 
các kế hoạch để giúp công ty Cần Thơ khởi nghiệp 
thành công.

Với quan điểm rõ ràng về tinh thần khởi nghiệp bằng 
kinh doanh độc quyền, với những định hướng thiết 
thực và những yêu cầu cụ thể, chắc chắn rằng trong 
tương lai gần, Nicotex sẽ hoạt động hiệu quả hơn, 
tiếp tục tạo được vị thế, uy tín của mình đối với khách 
hàng, đối tác và thị trường. Chúng ta hoàn toàn có 
quyền tin tưởng như thế./.

PHÁT HUY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TỪ VIỆC KINH DOANH

SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN Hải Minh




