
Thư ngỏ

Tháng 6 rồi tháng 7 nữa đang dần qua đi, cả thế giới đam mê và khát ngủ cùng Word Cup 2010. 
Những màn trình diễn gay cấn và nóng bỏng của các chân sút hàng đầu thế giới đã làm mê mẩn và thổn 
thức bao trái tim nhân loại. Tây Ban Nha đã cuốn cả thế giới sục sôi này vào những đợt sóng cuồng 
nhiệt, Tân vô địch đã vẽ nên một trang sử mới của chính mình. 

Nicotex ơi, tất cả chúng ta mỗi người như một, hãy sống như những giờ phút đã từng sống trong môn 
túc cầu, hãy múa lên những điệu múa cuồng say cho những ngày tương lai sắp đến, hãy hát lên khúc ca 
kết đoàn vì chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường đến gần ngày trọng đại “ Ngày kỉ niệm 20 năm 
thành lập công ty Nicotex”.  

Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ mở màn cho chiến dịch tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt sáng 
giá của Nicotex, những tấm gương điển hình, những tập thể năng động, hiệu quả, những bài viết hay về 
lịch sử và truyền thống của công ty chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nối những ước mơ, vẽ nên ngôi 
nhà tương lai của Nicotex bằng những bài viết bổ ích, thú vị. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những 
chặng đường đã đi qua với bao ngọt bùi, cay đắng và cả vinh quang qua những tâm sự được trải lòng. 
Hãy cũng nhau nhé, những người bạn trong hệ thống Nicotex. Mỗi người chúng ta hãy bớt chút thời 
gian, viết đôi dòng tâm sự cho bản tin nội bộ, số đặc biệt chào mừng 20 năm ngày truyền thống công ty 
Nicotex của chúng ta, sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2010. Thay mặt cho những người yêu mến 
và đang cống hiến cho Nicotex, công ty Truyền thông Nicotex VN ra lời kêu gọi tất cả mọi người, hãy 
chung tay viết nên những trang viết phản ánh sinh động và chân thực nhất về CHÚNG TA. Hãy 
cùng nhau nào các bạn ơi!

Mọi bài viết xin gửi về: Tiểu ban văn kiện – Ban tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày truyền thống công 
ty CP Nicotex; Hoặc công ty Truyền thông Nicotex VN.

Địa chỉ: Số 114, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội.
Hạn cuối nhận bài: ngày 31-8-2010

Công ty Truyền thông Nicotex VN. 
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Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 
2015 tiến hành 4 nội dung:

1. Báo cáo chính trị trình đại hội 
về kết quả thực hiện nghị quyết đại 
hội lần thứ ii nhiệm kỳ 2005 – 2010, 
phương hướng nhiệm vụ đề ra nhiệm 
kỳ 2010 – 2015. 

2. thảo luận tham gia đóng góp ý 
kiến vào văn kiện đại hội lần thứ Xi 
của Đảng và văn kiện đại hội lần ii của 
Đảng bộ quận Long Biên.

3. Bầu ban chấp hành đảng bộ 
khoá iii, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

4. Bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu 
đảng bộ Quận Long biên lần thứ ii.

tại phiên chính thức, đại hội đã 
nghe Đc nguyễn thế kỳ, Bí thư đảng 
ủy công ty đọc báo cáo chính trị trình 
đại hội đánh giá kết quả lãnh đạo của 
Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2005 – 2010; 
Phương hướng nhiệm vụ đề ra trong 
nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đc nguyễn 
thế kỳ cũng thay mặt Đảng uỷ trình 
bầy báo cáo kiểm điểm của BcH Đảng 
bộ ctcP nicotex lần thứ ii, nhiệm kỳ 
2005-2010.

Đảng viên trong toàn Đảng bộ 
đã thảo luận và nhất trí thông qua 

CÔNG TY CP NICOTEX LẦN THỨ III, 
NHIỆM KỲ 2010-2015

v tHanH tùng

ĐẠi HỘi ĐẢng BỘ
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Ngày 25, 26 tháng 5 
năm 2010, Công ty Cổ phần 
Nicotex (CTCP Nicotex) tổ 
chức Đại hội Đảng bộ công 
ty lần thứ III, nhiệm kỳ 
2010-2015. Đại hội đã diễn 
ra gồm có phiên trù bị và 
phiên chính thức tại hội 
trường lớn số 114 Vũ Xuân 
Thiều, Long Biên, Hà Nội.

Ban chấp hành (BCH) 
Đảng bộ triệu tập đại hội 
đảng viên. Tham dự đại hội 
có các đồng chí (ĐC) trong 
ban chấp hành Đảng bộ 
công ty nhiệm kỳ 2005 – 
2010, toàn thể đảng viên 
các chi bộ thuộc Đảng bộ 
công ty, gồm 51/56 đảng 
viên.

Đại hội đã bầu đoàn chủ 
tịch duy trì đại hội, gồm ĐC 
Nguyễn Thế Kỳ, Bí thư Đảng 
uỷ; ĐC Nguyễn Thành Nam, 
Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch 
HĐQT, Tổng giám đốc công 
ty; ĐC Trần Văn Hưng, Đảng 
viên, Phó phòng phụ trách 
phòng TCHC. 
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báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm 
của BcH cũ. Đồng thời nhấn mạnh 
vai trò của BcH đảng bộ nhiệm kỳ 
vừa qua. trong thời gian qua Đảng 
bộ ctcP nicotex đã tập trung chỉ 
đạo đổi mới công tác quản lý và ổn 
định sản xuất kinh doanh; thực hiện 
thành công công tác cổ phần hóa, 
tái cấu trúc tổ chức công ty. Đảng 
bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo và 
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát 
triển đội ngũ cán bộ kế cận. Lãnh 
đạo việc thực hiện tốt quy chế dân 
chủ cơ sở. chỉ đạo các tổ chức đoàn 
thể quần chúng hoạt động đúng 
hướng. các đảng viên trong đại hội 
cũng đã thống nhất các phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng 
bộ lần thứ iii, nhiệm kỳ 2010-2015.

tại đại hội, các đảng viên được 
nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của 
đồng chí nguyễn tiến Bộ UVtV trưởng 
Ban dân vận, trưởng ban MttQ quận 
Long Biên, Đồng chí nguyễn tiến Bộ 
nhất trí cao báo cáo chính trị của đảng 
bộ ctcP nicotex. trong nhiệm kỳ ii 
vừa qua, hoạt động của đảng bộ được 
xem là rất có ý nghĩa, khi công ty liên 
tục thực hiện những bước đi lớn như: 
công tác cổ phần hóa, các hoạt động 
sau cổ phần hóa, công tác tái cấu trúc 
tổ chức công ty… Là đại hội đánh dấu 
bước phát triển về vai trò lãnh đạo 
đầu tầu của BcH đảng bộ ctcP nico-
tex. thành công đại hội lần này trở 
nên có ý nghĩa hơn trong sự phát triển 
ổn định của công ty, vượt qua thời kỳ 

khủng hoảng chung của nền kinh tế 
và tạo lập được lượng lớn việc làm, 
thu nhập cho người lao động.

Đc nguyễn tiến Bộ bày tỏ: Giai 
đoạn 2005 – 2010, ctcP nicotex 
đã có sự phát triển vượt bậc. Đặc 
biệt từ khi chuyển sinh hoạt đảng 
từ Đảng bộ tổng cục Hậu cần, Bộ 
Quốc Phòng về trực thuộc Đảng bộ 
quận Long Biên, tP Hà nội. trong 
năm 2008-2009, thế giới đang lâm 
vào tình trạng khủng hoảng kinh 
tế, nhưng công ty vẫn đứng vững, 
sản xuất kinh doanh bình ổn, lợi 
nhuận cao hơn so với các đơn vị 
khác cùng ngành. Đc cũng khẳng 
định: “Với thành tích của đảng bộ 
công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi 

tin tưởng rằng: nhiệm kỳ tới Đảng 
bộ ctcP nicotex sẽ thực hiện thành 
công các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị 
quyết Đại hội đã đề ra. 

Với tinh thần minh bạch và công 
tâm, đại hội tiến hành bầu BcH 
Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2010 – 2015 
gồm các đồng chí :

1. Đ/c nguyễn thành nam
2. Đ/c nguyễn thành Minh
3. Đ/c trần Việt Quang
4. Đ/c nguyễn thế kỳ
5. Đ/c trần Văn Hưng
6. Đ/c Vũ Quốc Hội
7. Đ/c  Đỗ Văn Hoá

ngay sau đó, đại hội đã bỏ phiếu tín 
nhiệm bầu Bí thư đảng uỷ; BcH Đảng 
bộ khoá mới đã tiến hành họp phiên 
thứ nhất bầu Bí thư và Phó bí thư Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015. kết quả Đc 
nguyễn thế kỳ tái cử Bí thư Đảng uỷ; 
Đc trần Văn Hưng, Phó bí thư Đảng uỷ. 
Đồng thời đại hội đã tiến hành bầu Đc 
nguyễn thế kỳ, Bí thư đảng uỷ là đại 
biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ 
quận Long Biên lần thứ ii.

BcH Đảng bộ công ty cP nicotex 
lần thứ iii, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã 
ra lời kêu gọi toàn thể các Đc cán 
bộ đảng viên, người lao động trong 
toàn ctcP nicotex hãy đoàn kết gắn 
bó, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị 
quyết đại hội Đảng bộ ctcP nicotex 
lần thứ iii, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã 
đề ra. 

CÔNG TY CP NICOTEX LẦN THỨ III, 
NHIỆM KỲ 2010-2015
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ngày nay tổ chức công đoàn đang 
tiếp tục góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. 
tiếng nói công đoàn là tiếng nói của 
nguời lao động. công đoàn là nơi bảo 
vệ các quyền lợi hợp pháp của người lao 
động. tiếp thu và lĩnh hội truyền thống 
tốt đẹp đó, công ty cP nicotex Hà nội 
đã được ban thường vụ Liên đoàn Lao 
động quận Long Biên giúp đỡ, hướng 
dẫn thành lập công đoàn cơ sở tại công 
ty. công đoàn công ty cP nicotex được 
thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-

LĐLĐ ngày 14/04/2008 của ban chấp 
hành Liên đoàn Lao động quận Long 
Biên thành phố Hà nội. Bên cạnh công 
đoàn công ty mẹ, năm nay công đoàn 
cơ sở của các thành viên nicotex đã và 
đang được thành lập. Đây là nét mới 
của hoạt động công đoàn của nicotex. 
Đi đầu việc thành lập này là công đoàn 
cơ sở thành viên của ctcP nicotex Hà 
nội, thành lập vào ngày 21/5/2010. 

sự ra đời của công đoàn cơ sở đã 
thể hiện chủ trương nhất quán và luôn 
coi trọng chính sách con người của 

ban lãnh đạo công ty. Bên cạnh việc 
tích cực chủ động trong  hoạt động 
sản xuất kinh doanh thì việc quan tâm 
đến đời sống tinh thần, nguyện vọng, 
đảm bảo quyền và lợi ích của người 
lao động. Việc cải thiện điều kiện làm 
việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi 
công ty luôn được tiến hành thường 
xuyên, liên tục. các hoạt động xã hội, 
từ thiện, tương thân tương ái giữa 
người lao động cũng luôn được khích 
lệ, quan tâm. 

Diệu LinH

Hoạt động  công đoàn công ty
và những nét mới

sau một loạt hội nghị sơ kết 9 tháng 
kinh doanh của các đơn vị thành 

viên; ngày 2/7 hội nghị sơ kết 9 tháng 
đầu năm 2010 của công ty đã được 
tổ chức. Về dự hội nghị có các đại 
biểu của 13 đơn vị thành viên và các 
phòng ban chức năng. Hội nghị đã 
thông qua báo cáo 9 tháng thực hiện 

kế hoạch năm 2010. Đồng thời, trao 
giấy khen cho các cá nhân điển hình, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

các tham luận của phòng kế hoạch, 
phòng kỹ thuật đã nêu lên một số 
nguyên nhân, kết quả những tháng vừa 
qua. Phát biểu tại hội nghị, tổng giám 
đốc yêu cầu các đơn vị bám sát mục tiêu 

kế hoạch, đưa ra một số yêu cầu và giải 
pháp cụ thể cho các đơn vị cũng như 
các phòng ban chức năng. ngoài ra, hội 
nghị còn được nghe các tham luận của 
các đồng chí: nguyễn Văn Huy, Đoàn 
năng Dũng, nguyễn Huy thương là các 
cá nhân điển hình hoàn thành tốt nhiệm 
vụ 9 tháng đầu năm. các tham luận đã 
để lại dư âm tốt, tạo nhiều ý kiến hay để 
áp dụng chung nhằm góp phần hoàn 
thành mục tiêu kế hoạch năm 2010. Ban 
tổng giám đốc công ty cũng trao tặng 
giấy khen và phần thưởng cho các điển 
hình gồm: 

- Đc nguyễn Văn Huy, Giám đốc 
công ty cP nicotex Hà nội

- Đc Đoàn năng Dũng, Giám đốc 
công ty nicotex Gia Lai.

- Đc nguyễn Huy thương, Giám 
đốc Xí nghiệp nam thái. 

Đây là những cá nhân đã có thành 
tích, có sáng kiến sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, thay đổi cách suy nghĩ đưa 
đơn vị mình vượt qua những khó khăn, 
trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Mai tHanH

sƠ kẾt 9 tHÁnG HOẠt ĐỘnG ĐẦu nĂM VÀ tRaO GiẤY kHEn 
cHO cÁc cÁ nHÂn ĐiỂn HÌnH

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn Việt Nam là một 
tổ chức luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc. Công 
đoàn là nơi tập hợp lực lượng công nhân viên chức, người lao động tham gia 
công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
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Căn cứ vào kế hoạch tái cấu trúc xí 
nghiệp đã được phê duyệt, các xí 

nghiệp đã thành lập tổ tái cấu trúc để 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục 
vụ của kế hoạch tái cấu trúc xí nghiệp. 
Tổ tái cấu trúc xí nghiệp An thái gồm 4 
thành viên do ĐC Nguyễn Huy Thương 
– Giám đốc xí nghiệp là tổ trưởng; tổ 
tái cấu trúc xí nghiệp Đông Thái gồm 3 
thành viên do ĐC Trần Văn Thao – Phụ 
trách xí nghiệp làm tổ trưởng, tổ tái cấu 
trúc xí nghiệp Thanh Thái gồm 4 thành 
viên do ĐC Nguyễn Xuân Trường – 
Giám đốc xí nghiệp làm tổ trưởng.

Mục đích của việc tái cấu trúc xí 
nghiệp (chuyển xí nghiệp thành công 
ty thành viên trong hệ thống Nicotex) 
nhằm:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, nâng cao tính chủ động, sáng 
tạo của cán bộ, nhân viên khối xí 
nghiệp.

- Giúp các Xí nghiệp chủ động 
trong việc tổ chức sản xuất từ đó nâng 
cao năng lực sản xuất, gia công pha 
chế, đóng gói sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu cung cấp hàng hóa cho các công 
ty thành viên khối kinh doanh, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt.

- Khai thác, phát huy được các lợi thế 
so sánh của công ty hiện nay như: ngành 
nghề, sản phẩm, thị trường, thương hiệu 
và đội ngũ nhân sự của công ty.

- Nâng cao thu nhập cho người lao 
động, tạo ra cách nghĩ cách làm đổi mới 
đối với lực lượng sản xuất hiện nay.

- Nâng cao khả năng thích nghi của 
công ty trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ 
trẻ có trình độ năng lực và nghiệp vụ 
chuyên môn phát huy được tài năng, 
tính năng động sáng tạo trong môi 
trường làm việc kiểu mới.

-  Tạo điều kiện phát triển mở rộng 
ngành nghề của công ty.

Các nhiệm vụ chủ yếu phục vụ công 
tác tái cấu trúc xí nghiệp:

Ban chỉ đạo tái cấu trúc xí nghiệp 
đã tổ chức họp định kỳ mỗi tháng 2/lần 

và xác định các nhiệm vụ chủ yếu phục 
vụ cho kế hoạch tái cấu trúc xí nghiệp 
như sau:

a) Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là: 
Thống nhất tư tưởng, củng cố tổ chức, 
kiện toàn nhân sự của các xí nghiệp 
trước khi chuyển xí nghiệp thành công 
ty hoạt động với tư cách pháp nhân 
độc lập.

b) Xây dựng đề án chuyển xí nghiệp 
thành công ty hoạt động độc lập (đề 
án phát triển 3 năm) và xây dựng đề án 
phát triển 10 năm khi xí nghiệp chuyển 
thành công ty thành viên trong hệ 
thống Nicotex.

c) Hoàn thiện các văn bản giấy tờ, 
hồ sơ pháp lý chuyển xí nghiệp thành 
công ty.

d) Xử lý các hàng hóa, nguyên phụ 
liêu, máy móc thiết bị và tài sản kém 
phẩm chất xong trước khi tiến hành tái 
cấu trúc.

e) Tổ chức tổng kiểm kê các xí 
nghiệp vào thời điểm 0 giờ ngày 01 
tháng 7 năm 2010.

f ) Xây dựng cơ chế hoạt động giữa 
công ty mẹ và các công ty thành viên 
thành lập từ khối xí nghiệp.

g) Tiến hành định giá tài sản và làm 
các thủ tục góp vốn thành lập công ty.

 Các nhiệm vụ đã được triển khai theo 
đúng kế hoạch. Tính đến thời điểm đầu 
tháng 7/2010, các nhiệm vụ phục vụ cho 
công tác tái cấu trúc xí nghiệp đã được 
triển khai đúng theo tiến độ kế hoạch 
phê duyệt. Ban Tái cấu trúc xí nghiệp và 
các bộ phận có liên quan đã hoàn thành 
các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

a) Tổng giám đốc và đoàn công tác 
của công ty Nicotex đã tiến hành họp 
với các xí nghiệp quán triệt: thống nhất 
tư tưởng, củng cố tổ chức, kiện toàn 
nhân sự. 

b) Hội đồng quản trị, ban tổ giám 
đốc công ty đã tổ chức họp rà soát, 
đánh giá bố trí sắp xếp bộ máy nhân sự 
của các xí nghiệp trước khi tái cấu trúc.

c) Đã hoàn thành các văn bản pháp 
lý phục vụ tái cấu trúc xí nghiệp gồm: 
Quyết định phê duyệt mô hình tổ chức 
của công ty thành viên hình thành từ 

khối xí nghiệp; Dự thảo điều lệ; Quyết 
định chuyển xí nghiệp thành công ty.

d) Các xí nghiệp đã xây dựng xong 
đề án chuyển xí nghiệp thành công ty, 
hội đông quản trị ban tổng giám đốc 
công ty Nicotex đã tiến hành họp phê 
duyệt lần 1;

e) Hàng hóa, nguyên phụ liêu, máy 
móc thiết bị và tài sản kém phẩm chất 
không còn sử dụng được đã cơ bản xử 
lý xong.

f ) Cơ chế quản lý điều hành giữa 
công ty Nicotex với các công ty thành 
viên được thành lập từ khối xí nghiệp 
đã được thảo luận để trình Chủ tịch 
HĐQT – Tổng giám đốc phê duyệt.

g) Công tác tổng kiểm kê đã được 
triển khai đúng vào thời điểm sáng 
ngày 01/7/2010, đoàn công tác của 
công ty đã tiến hành giám sát công tác 
kiểm kê đảm bảo đúng nguyên tắc.

Như vậy, tính đến thời điểm đầu 
tháng 7 năm 2010, các nhiệm vụ phục 
vụ cho công tác tái cấu trúc xí nghiệp 
đang được triển khai rất khẩn trương 
và đảm bảo đúng tiến độ theo kế 
hoạch đã được phê duyệt. Được sự chỉ 
đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT- ban 
tổng giám đốc công ty, tinh thần làm 
việc khẩn trương, trách nhiệm cao của 
các thành viên ban tái cấu trúc, công 
tác này đã đi nhanh và đúng hướng. Tổ 
tái cấu trúc xí nghiệp và các bộ phận 
có liên quan khẳng định: công tác tái 
cấu trúc xí nghiệp sẽ được hoàn thành 
đúng tiến độ, đảm bảo cho các công ty 
thành viên hình thành từ khối xí nghiệp 
phát triển bền vững.

đẩy nhanh tiến độ 
tÁi CẤU tRÚC XÍ nGhiỆP

v TrầN VăN HưNG

Ngày 02 /04 /2010, Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Nico-
tex đã phê duyệt kế hoạch số 
472/KH – CTN về việc tái cấu trúc 
các xí nghiệp; Đồng thời Chủ tịch 
HĐQT đã ký ban hành Quyết định 
số 134/QĐ-CTN về việc thành lập 
Ban chỉ đạo tái cấu trúc các xí 
nghiệp gồm 7 thành viên do ĐC 
Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng giám đốc công 
ty làm trưởng ban, các thành 
viên đại diện của Ban kiểm soát, 
đại diện phòng Tổ chức hành 
chính, đại diện phòng Tài chính 
kế toán, đại diện phòng Kế hoạch 
và đại diện phòng Kỹ thuật.

TiN TứC - sự KiệNTiN TứC - sự KiệN
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CáCh họC mới, giáo viên 
giảng dậy mới

Các lớp học trước đây (thường gọi 
là các khoá tập huấn) thì các giảng viên 
thường là các cán bộ của văn phòng 
công ty hoặc một số chuyên gia. tuy 
nhiên, các khoá học này thường vẫn 
nặng về lí thuyết và chưa có sự thay 
đổi triệt để khả năng tiếp cận vấn 
đề của học viên. Lần này công ty đã 
kết hợp với trung tâm nghiên cứu và 
tư vấn kinh tế trường đại học Kinh 
tế Quốc dân Hà Nội, tổ chức khoá 
học mới. Giảng viên là những người 
có trình độ học vấn, có nhiều kinh 
nghiệm trong giảng dậy và cũng là 
những người đã qua thực tế điều 
hành quản lý doanh nghiệp. Phương 
pháp dạy và học lần này khác so với 
các khoá tập huấn thông thường. Việc 
học và thực hành luôn đi đôi với nhau, 

đặc biệt là việc hướng học viên từ thụ 
động sang việc học tích cực, đã khơi 
mở nhiều vấn đề. 

thầy và trò cùng hỏi đáp và học, 
liên tục đưa ra các tình huống, thực 
hành tại chỗ. Các ví dụ cụ thể, đơn 
giản, dễ hiểu. Các kỹ năng thường 
thức trong cuộc sống cũng được 
quan tâm, ví dụ: việc “vỗ tay” cũng là 
một bài học, cần phải học vỗ tay như 
thế nào?, trong trường hợp nào cho 
đúng?. Cách thư giãn và làm chủ cảm 
xúc như: động tác thể dục, bóp vai, 
đấm lưng, vẫy tay, hét to một tiếng, 
nhằm vứt bỏ suy nghĩ còn vương vấn 
nhằm lấy lại sự tập trung của chính 
bản thân mình. 

Các giảng viên truyền thụ một 
cách nhiệt tình, say mê, và đặc biệt 
rất cuốn hút. Nếu 10 phút đầu, cô Hà 
đông, hay thầy Mạnh Hà còn gặp phải 
sự thụ động, nghi vấn của học viên, thì 

ĐỔI MỚI VIỆC HỌC TẬP NÂNG CAO 
KIẾN THỨC CHO CBCNV

v tHaNH GiaNG

Ghi chép về khoá tập huấn: 

Sau một năm tái cấu 
trúc, các công ty thành viên 
đang đi vào hoạt động sản 
xuất bình ổn, bộ máy các cấp 
lãnh đạo đã ổn định. Một số 
công ty thành viên đã nhanh 
chóng gặt hái được các kết 
quả nhất định, tuy vậy còn 
một số đơn vị khác còn không 
khỏi lúng túng, bỡ ngỡ với 
mô hình hoạt động mới. Do 
vậy, việc nâng nâng cao trình 
độ bộ máy quản lí lãnh đạo, 
thúc đấy quá trình tái cấu 
trúc đi nhanh hơn đã trở nên 
cấp thiết. 

Từ nhu cầu đó, ngày 24/6 
đến 3/7, tại văn phòng công 
ty 114 Vũ Xuân Thiều, quận 
Long Biên, Hà Nội, CTCP Nico-
tex đã tổ chức một khóa học 
để nâng cao trình độ lãnh 
đạo, quản lý cho cán bộ nhân 
viên các cấp. Thành phần 
tham dự gồm các giám đốc, 
phó giám đốc, trưởng phòng 
kế hoạch thị trường, kế toán 
trưởng các công ty thành 
viên. Các trưởng phòng ban 
chức năng của công ty mẹ, 
các nhân viên đang đảm 
nhiệm các vai trò quan trọng 
trong công ty và cán bộ 
nguồn của 13 đơn vị thành 
viên, của công ty mẹ đã về 
tham gia khóa học. Tổng số 
gồm có 60 học viên.
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10 phút sau không khí lớp đã thay 
đổi hẳn. Sự nhiệt tình, sức cuốn hút 
của nội dung của các thầy cô đã xóa 
tan mặc cảm, lớp học sôi nổi hẳn 
lên. Ân tượng nhất với lớp học có 
lẽ là việc thực hành vượt qua chính 
mình như: đi qua thủy tinh, nhảy 
từ trên cao xuống đống thủy tinh. 
Thể hiện con người bình thường có 
thể làm được những điều kỳ diệu, 
năng lực con người là vô hạn. Sau 
cú nhảy từ trên nghế cao gần 1 mét 
xuống đống mảnh thủy tinh của 
thầy Hà, cả lớp lặng đi một phút, rồi 
vỗ tay giòn dã. Đây là một cách học 
mới để mọi người tự cảm nhận sức 
mạnh của bản thân. Cách con người 
có thể xoay sở rất tốt khi có hoàn 
cảnh có vấn đề nhằm giải quyết 
khó khăn mà không cần phải có 
người hướng dẫn. Các bài học được 
ứng dụng ngay vào thực tế doanh 
nghiệp như bài tập “Lập chiến lược 
bán sản phẩm vào thị trường Thanh 
Hóa”. Công ty Thanh Hóa đưa ra các 
khó khăn, các bế tắc và các nhóm 
bàn bạc đưa ra giải pháp của mình. 
Các giải pháp bị chất vấn của các 
nhóm khác và của ngay người đang 
phụ trách thực tế của thị trường 
này vv… Do vậy, thông qua bài tập 
có thể ứng dụng ngay các ý tưởng 
của các nhóm vào thực tế. Các bài 
tập rèn luyện kỹ năng điều hành tổ 
chức nhóm, thực hiện các công việc 
được giao theo thời gian nhất định, 
giá trị rất nhiều hơn các lý thuyết. 
Thông qua đó biết tại sao nhóm ta  
không làm được, biết nguyên nhân 
thất bại của nhóm đó, điều gì cần 
học và cần được ghi nhớ để áp dụng 
ngay vào công việc.

Tinh Thần học Tập của  
các học viên

Dự định lớp học ban đầu chỉ là 30 
học viên, nhưng buổi chốt lớp đã 
lên tới 60 học viên. Dù khá đông, 
nhưng tinh thần học tập của lớp rất 
nghiêm túc. Lớp học được tổ chức 
đúng vào ngày hội của bóng đá thế 
giới. Đa số học viên đều là các fan 
cuồng nhiệt nên việc thức đêm xem 
bóng đá là không tránh khỏi. Tuy 
vậy, việc học không hề gián đoạn 
và không có ai tỏ ra mệt mỏi. Một 
phần do cách giảng dạy mới, luôn 

thành nhóm để làm bài tập, sự trao 
đổi diễn ra liên tục, nên người học 
phải chủ động tham gia. Thái độ 
học tập chuyên tâm và hăng hái 
thường phải bộc lộ ngay trong các 
hành động của bài học. Một số ĐC 
vừa học, vừa phải điều hành sản 
xuất kinh doanh của đơn vị, nhưng 
vẫn cố gắng học tập chuyên cần và 
đầy hợp tác. Tại buổi tổng kết lớp 
học, các học viên đều cảm nhận và 
phát biểu ý kiến: “Đây là một lớp 
học rất bổ ích và thiết thực”.  Tuy 
nhiên về góc cạnh của việc quản 
lý công việc của từng cá nhân, thì 
mỗi người lại tâm đắc một chủ đề, 
ứng dụng vào công việc khác nhau. 
Nhiều đồng chí giám đốc, trưởng 
phòng tâm đắc với việc phong cách 
lãnh đạo, kỹ năng quản lý, nhất là 
quản trị theo mục tiêu với bản đồ 
nhân quả logic. Các đồng chí nhân 
viên kinh doanh tâm đắc với quản 
trị Marketting, kỹ năng đàm phán, 
kỹ năng quản lý thời gian. Các học 
viên đang trong lĩnh vực kế toán,  kế 
hoạch thì say mê với việc sử dụng 
phần mềm sử lý PSS về dãy số thời 
gian và hồi qui, quản lý chứng từ 
và làm các báo cáo thuế. Là lớp học 
cho nhiều thành phần, mà hầu hết 
là lãnh đạo, cán bộ nguồn, nên việc 
nhận thêm các kiến thức rộng hơn 
ngoài lĩnh vực của mình là điều rất 
cần thiết cho mỗi cá nhân. 

Giao lưu học Tập khônG chỉ  
TronG lớp

Vì lớp học tập trung nên các 
đơn vị về hết văn phòng tại Hà Nôi. 
Nhiều học viên lần đầu mới được ra 
văn phòng công ty mẹ, nhiều  học 
viên mới chỉ quen, làm việc với nhau 
trên điện thoại và internet, nay mới 
được gặp mặt. Cơ hội gặp mặt, giao 
lưu, chia sẻ thực tế là rất lớn. Nhiều 
đồng chí trước đây công tác cùng 
nhau vì nhiệm vụ mỗi người một 
nơi, nay lại được gặp mặt, tay bắt 
mặt mừng. Một số đồng chí trước 
đây đã từng làm ở địa bàn, cương 
vị của nhau, nay có dịp gặp lại nhau 
nói chuyện, bày tỏ, rồi cùng nhau 
ôn nghèo, kể khổ, chuyện trò vui 
vẻ. Chính vì vậy trong lớp học mặc 
dù rất sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến 
rất gắt gao nhưng đôi khi có nguy 

cơ biến “Học thành họp”. Không thể 
biến học thành họp, thành hội được, 
nên các buổi tối là lúc diễn ra các 
cuộc giao lưu giữa các công ty, giữa 
các nhóm thành viên. Thông qua 
giao lưu này, việc gắn kết, thông 
cảm hiểu biết lẫn nhau được bày tỏ. 
Những bức xúc, hiểu sai nhau trong 
điều hành trên điện thoại, đều được 
cảm thông. Một số hợp đồng, hợp 
tác được ghi nhớ (trên bàn nhậu) 
cũng được thiết lập. Nhưng quan 
trọng nhất, làm cho người Nicotex 
xích lại gần nhau hơn. Nicotex vẫn 
là một đội không bị xé lẻ bởi tái cấu 
trúc, bởi qui mô và địa bàn không tập 
trung và phân tán nhiều nơi. Ngoài 
việc học, thì việc giao lưu này cũng 
có ảnh hưởng tích cực đến công 
tác đại đoàn kết “Gia đình Nicotex”. 
Một nét văn hóa đẹp và tác dụng 
của không nhỏ trong việc xây dựng 
thương hiệu và con người Nicotex. 
Dư âm của cuộc gặp gỡ, học tập đã 
cuốn tất cả những thành phần còn 
e dè, chưa hoà đồng với tập thể vào 
chung một môi trường hoạt động 
của hệ thống Nicotex. Giúp các cá 
nhân tự tin với chính bản thân mình 
trong một tập thể rộng lớn. Một thế 
giới của người Nicotex.

vĩ Thanh  - Để làm TốT hơn 

Công ty Nicotex vẫn thường 
xuyên tổ chức tập huấn hay mở các 
khóa học, nhưng học để làm gì? Có 
áp dụng được không, áp dụng thế 
nào? Đó là trăn trở của ban quản lý 
công ty. Xét về bề nổi và sự đổi mới 
thì đây là khóa học mà nhiều học 
viên đều nói hay, học được nhiều, 
cần phát huy. Nhưng theo tiến sỹ 
Nguyễn Trung Thành, Giám đốc 
trung tâm Đào tạo nói tại buổi tổng 
kết “Thành công của lớp học gồm 
10% là tài liệu và truyền thụ của 
thầy, 30% là thái độ, tinh thần học 
tập của học viên, còn 60% là đưa 
các kiến thức vào thực tế. 60% với là 
phần sinh động nhất, phản ánh kết 
quả của một quá trình. Và giáo trình 
về kỹ năng lãnh đạo có nêu “Thay 
đổi là cái duy nhất không thay đổi, 
nếu tiếp tục suy nghĩ và hành động 
như cũ, thì thay đổi sẽ mất hết hoặc 
sẽ chết”.
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Trao ĐổiTrao Đổi

ĐỔI MỚI VIỆC HỌC TẬP NÂNG CAO 
KIẾN THỨC CHO CBCNV



trao đổitrao đổi

Chinh phụC nguồn lựC mạnh 
mẽ, tiềm tàng, sâu kín và gian 

nan nhất: Con người
tái cấu trúc doanh nghiệp được ví 

von giống như việc thiết kế lại “ngôi 
nhà” doanh nghiệp nhằm nâng cao 
sức cạnh tranh với bên ngoài và gột 
bỏ những thiếu xót, trì đọng từ bên 
trong. tuy nhiên, thiết kế ngôi nhà 
bằng các cảm quan mang tính trực 
diện, hình thức. Còn “ thiết kế ngôi 
nhà doanh nghiệp” còn liên quan đến 

cả một hệ thống nhân lực. đối diện 
với cả một quá trình thay đổi, tư duy 
của “con người”, tức là nhân viên của 
doanh nghiệp đó. đây là vấn đề cốt 
lõi đưa doanh nghiệp đi đến thành 
công. Một nguồn lực mạnh mẽ, tiềm 
tàng, sâu kín và gian nan nhất mà 
doanh nghiệp cần chinh phục, nhằm 
tạo ra nhiên liệu, để đưa vào “buồng 
đốt động cơ” của “cỗ xe” doanh 
nghiệp. Có một thực tế là nhiều do-
anh nghiệp tái cấu trúc bằng việc xây 

dựng “tư duy mới” cho hệ thống nhân 
lực này, nhưng lại làm không đúng 
hướng, mang tính chung chung, bất 
nhất hoặc khập khiểng, khiến nội bộ 
nhân sự rối rắm. Cái sự rối rắm này 
đến từ mệnh lệnh không thống nhất 
từ các cấp lãnh đạo xuống các phòng 
ban, khiến nhân viên không biết một 
cách chính xác các yêu cầu cần thay 
đổi. Mặt khác, quá trình “tư duy mới” 
này không được đưa ra từ bộ máy vận 
hành của doanh nghiệp mà được “bê 
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ĐÔI ĐIỀU VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP, 

v Lê Hà

Tái cấu trúc doanh nghiệp đang là vấn đề quan tâm chung của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Ba từ “tái 
cấu trúc” cũng đang được hiểu theo nhiều cách khác biệt. Tuy nhiên, người ta vẫn hiểu chung chung rằng tái cấu 
trúc, tức là thay đổi “hiện trạng cũ” của hoạt động doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự phát triển mới mang tính thay 

đổi căn bản, đưa doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả hơn. Tái cấu trúc nói chung giống như một công 
cuộc cải cách của cả một hệ thống, tái cấu trúc doanh nghiệp, tức là “cải tổ” các hoạt động của doanh nghiệp. Mà 

đã cải tổ, cải cách tức là liên quan đến cả một hệ thống bao gồm nhiều rất nhiều vấn đề. Đương nhiên để bàn về 
vấn đề tái cấu trúc chúng ta sẽ không thể bàn hết ở đây. Chúng ta chỉ xem xét ở khía cạnh con người và sự kích 

thích sáng tạo nhằm đưa doanh nghiệp tự thân đổi mới và đảm bảo sự thành công trong quá trình tái cấu trúc. 

NHÂN LỰC VÀ SỰ SÁNG TẠO


