
SỐ 32
08 - 2015

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

Hieäu quaû cuûa nhaø noâng - Nieàm mong muoán cuûa Nicotex

NICOTEX SÁNG NIỀM TIN

Quân hàm nghiêm chỉnh trên vai
Tài năng trí tuệ tương lai vững bền

Ni-Co-Tex sáng tuổi tên
Đồng hành chia sẻ vươn lên làm giàu

Midan chất lượng rất cao
Bị trĩ, rầy, rệp, xịt vào chết ngay

Zi – sen – to  lại rất tài
Phòng trừ nấm bệnh kéo dài rất lâu

Vi khuẩn lo sợ buồn rầu
A – Lo – Nil tới là chầu diêm vương
Ngoài đồng ruộng hay trong vườn

Chevin trừ bệnh không nương bệnh nào
Nhà nông  , trái sai

Năng suất chất lượng tăng hai ba phần
Mối tình đoàn kết quân dân

Chất lượng sản phẩm tăng dần càng cao
Quân dân chung sức cùng nhau

Đưa nền Nông nghiệp mạnh giàu ấm no
Nhà nông nay khỏi phải lo

Có Ni-Co-Tex thăm dò thường xuyên
Phòng trừ sâu bệnh trước tiên

Cây trồng khỏe mạnh tốn tiền ít hơn.

CHIẾN CÔNG NỐI TIẾP CHIẾN CÔNG

Đánh tây, đuổi Mỹ xong rồi
Còn nền nông nghiệp đứng ngồi không yên

Sâu rầy phá hoại triền miên
Xem đây là một trận tuyền thứ hai

Phòng trừ sâu bệnh làm ngay
Có Ni – cô – tex thẳng tay diệt trừ

Đốm rong, cháy lá, thán thư
Bọ trĩ, nhện đỏ cũng như nấm hồng

Nông dân cả nước hài lòng
Phòng trừ sâu bệnh thành công lẫy lừng

Xứng danh anh giải phóng quân
Phát huy truyền thống không ngừng tiến công

Giữ cho xanh mãi ruộng đồng
Ấm no hạnh phúc như lòng Bác mong

Ni – Co – Tex Bộ Quốc Phòng
Tài năng, trí  tuệ, hết lòng vì dân

Cho ra sản phẩm thuốc phân
Tư vấn kỹ thuật xa gần chuyển giao

Hiệu quả chất lượng rất cao
Trừ sâu phòng bệnh thuốc nào cũng hay

Thành công thắng lợi trận này
Phát triển kinh tế dựng xây nước nhà

Hát chung khúc khải hoàn ca
Việt Nam là một quốc gia mạnh giàu.

Trịnh Đông Hải
Chủ nhiệm CLB Chanh Bông Tím

Xã Hiệp Đức – Cai Lậy – Tiền Giang
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BẢN TIN NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

MỤC LỤC

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THỂ THAO VĂN HOÁ 
HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 25 NĂ M NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Hướng tới ngày truyền thống  và chào mừng lễ 
kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (13/10/1990 – 
13/10/2015), đồng thời với mục đích động viên 

khích lệ tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình 
đoàn kết học hỏi và là cầu nối giúp CBCNV công ty 
Nicotex phát huy khả năng sáng tạo, hăng say lao động 
học tập, xây dựng công ty Nicotex ngày càng phát triển, 
Công ty Cổ phần Nicotex sẽ đăng cai tổ chức chương 
trình giao lưu Thể thao văn hoá. 
Trên tinh thần đó, HĐQT – Ban Tổng giám đốc công 
ty phát động phong trào Văn hoá thể thao – Văn nghệ, 
nội dung phát động bao gồm:
1.Phát động toàn thể các đơn vị trong hệ thống tham 
gia giải giao lưu.
2.Tập trung toàn thể vận động viên và cổ động viên các 
đơn vị, các Đoàn viên, thanh niên khối văn phòng công 
ty, các công ty thành viên cụm phía Bắc và đội đạt giải 
nhất các môn thi 2014 cụm phía Nam tổ chức giao lưu 
Văn hoá thể thao – Văn nghệ tại Văn phòng công ty mẹ
3.Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa 
của Nicotex, ngợi ca truyền thống văn hóa Nicotex 
đồng thời thể hiện tài năng, năng khiếu của con người 
Nicotex
4.Tổ chức thi nấu ăn các món có nguồn gốc từ thực vật, 
nhằm nâng cao tay nghề nấu ăn cho CBCNV và hiểu 
biết được kiến thức về ẩm thực
5.Chuẩn bị thật tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho giải 
giao lưu Văn hoá - thể thao – Văn nghệ. Chuẩn bị địa 
điểm sân thi đấu, sắp xếp lịch thi đấu, bố trí nhân sự 
phụ trách các môn, trang bị dụng cụ thi đấu....
6.Tổ chức, giao lưu thi đấu với tinh thần vui vẻ, cởi mở 
đoàn kết và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian 
diễn ra sự kiện.
7.Để đồng đều về quân số, thể lực hạn chế thấp nhất sự 
chênh lệch, do vậy Ban tổ chức khuyến khích các đơn 
vị nhỏ có cùng vùng sinh thái ghép vào một đội (nhưng 

không vượt quá 40 người/đội).Về thành phần tham 
dự, năm 2015 này ngoài tập thể cán bộ công nhân 
viên, vận động viên các đơn vị tại khu vực phía Bắc 
còn có các đội đã đạt giải nhất các môn thi 2014 
khu vực phía Nam tham dự, hứa hẹn một mùa giải 
giao lưu sôi động, vui vẻ và nhiều gay cấn trong 
tranh các giải thi.
Các môn thi năm nay dự kiến gồm 6 môn: Bóng đá 
mini, cầu lông, nấu ăn, văn nghệ, tâm năng dưỡng 
sinh và kéo co. Các đội tham gia tranh giải sẽ được 
rèn luyện kỹ năng, tay nghề ở nhiều lĩnh vực, tạo 
điều kiện phát triển sở trường, đam mê của cá nhân. 
Những năm trước đây, chương trình giao lưu Văn 
hoá thể thao của Nicotex luôn được đánh giá là rất 
chuyên nghiệp trong cả khâu tổ chức và chất lượng 
thi đấu. Trên nền tảng ấy, chương trình năm nay 
mặc dù không có nhiều thay đổi nhưng tin chắc 
rằng sẽ lại tạo được những dấu ấn đậm nét đối với 
các cổ động viên trong và ngoài công ty và cả các 
khách mời.
Cũng từ phong trào văn hoá thể thao này, có rất 
nhiều những tác phẩm ca ngợi những thành công 
của Nicotex đã ra đời. Có thể những tác phẩm này 
chưa thật sự hoàn hảo về ca từ, nhạc điệu, nhưng đã 
thể hiện được tình cảm của phần đông CBNV đối 
với công ty.
Đây thực sự là sân chơi dành cho cán bộ công 
nhân viên của công ty Nicotex. Ban lãnh đạo công 
ty phát động toàn thể các công ty trong hệ thống 
tích cực tham gia hội thao, các công ty thành viên 
triển khai phát động phong trào trong nội bộ đơn 
vị mình. Bên cạnh việc tăng cường luyện tập các 
môn thi đấu, các công ty cần tích cực hoàn thành kế 
hoạch quý IV năm 2015 và kế hoạch cả năm 2015. 
Hy vọng các công ty trong hệ thống đều hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch và giành được nhiều giải về cho 
đơn vị mình./. 
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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

Thư ngỏ

Tháng 8 về, những ngày hè nắng bỏng rát 
dần lùi xa, nhường cho những làn gió mát 

mẻ chào đón mùa thu sắp tới. Đó cũng là thời điểm 
toàn hệ thống Nicotex tích cực hoạt động sản xuất 
kinh doanh để lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 
25 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nicotex 
(13/10/1990-13/10/2015).  
Ngay từ đầu năm kế hoạch 2015, Công ty Cổ phần 
Nicotex đã phát động các phong trào thi đua chào 
mừng sự kiện lớn này. Đầu tháng 8 vừa qua, CBNV 
toàn hệ thống lại tiếp tục phấn chấn hơn khi nhận 
được công văn về chương trình giao lưu văn nghệ thể 
thao. Tinh thần lao động, sản xuất, kinh doanh của 
công ty đang rất cao với mong muốn sẽ hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh của cả năm để là món quà giá 
trị nhất cho lần sinh nhật thứ 25 của công ty. Tinh 
thần luyện tập văn nghệ thể thao cũng bắt đầu khởi 
động cho một mùa giao lưu mới.
Cùng chào đón một mùa kỷ niệm, đầy hào hứng, đầy 
sôi nổi mới cùng Nicotex! Hân hoan!!!     

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

*   Thông tư số 21 của BNNPTNT về quản lý thuốc BVTV                           12
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Trần Văn Hưng

 • Trưởng Ban Biên tập
Ngô Văn Thắng
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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

Trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn khu vực phía Bắc năm 2014 Trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn khu vực phía Nam năm 2014
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

NICOTEX TIẾN HÀNH SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Từ 20 đến 22/9, Công ty CP Nicotex tiến hành 
sơ kết 9 tháng đầu năm tại thành phố biển Đà 
Nẵng với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, 

các trưởng phó phòng chức năng và Ban giám đốc các 
công ty thành viên.

Năm 2015, Việt Nam là một trong những nước chịu 
ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Các tỉnh Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên khô hạn kéo dài, miền Bắc 
thì nhiệt độ tăng cao đột biến so với mùa hè các năm 
trước. Chính vì vậy nên sâu bệnh, cỏ dại phát sinh ít, 
cây trồng thiếu nước, một số diện tích phải bỏ trống 
không gieo trồng được, một số diện tích phải gieo 

trồng lại. Bên cạnh đó giá cả thuốc BVTV cơ bản nằm 
trong xu thế giảm giá, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV 
giảm, tình trạng tồn đọng hàng hoá xảy ra ở nhiều 
công ty, giá cả một số sản phẩm hỗn loạn. 

Chịu tác động từ tình hình khách quan chung nói trên, 
9 tháng đầu năm, giá trị tiêu thụ thuốc BVTV toàn 
công ty Nicotex đạt 76,4% so với kế hoạch đặt ra và 
so với cùng kỳ năm 2014 mới chỉ đạt 93,2%.  

So với cùng kỳ năm 2014 thì toàn hệ thống có 3 công 
ty có sự tăng trưởng là công ty Atatco, Cambodia và 
Cần Thơ. Có 4 công ty thực hiện đạt trên 90% là Bình 
Dương, Hà Nội, Gia Lai và Thái Bình. 

Công ty Atatco là đơn vị kinh doanh thuốc BVTV duy 
nhất trong hệ thống hoàn thành kế hoạch 9 tháng ( 
106,6%) và có sự tăng trưởng cao so với năm 2014, ( 
35%). Thành công của công ty Atatco có được là nhờ 
vào sự tích cực làm việc và đoàn kết của cán bộ, nhân 
viên công ty; Sự quản trị tốt hệ thống phân phối và 
xây dựng chính sách linh hoạt thống nhất được với 
địa lý cấp 1 để cùng với đại lý cấp 1 xây dựng chính 
sách cho đại lý cấp 2; Atatco cũng rất tích cực bám sát 
vào trọng tâm công việc và tìm mọi biện pháp để đẩy 
mạnh tiêu thụ 2 sản phẩm chính, thế mạnh là Quinix 
và Detect. 

Nguyên nhân của việc chưa hoàn thành kế hoạch tiêu 
thụ 9 tháng đầu năm của Công ty Nicotex được đánh 
giá là do một số nguyên nhân chủ yếu như: Giá trị tiêu 
thụ của các công ty không hoàn thành kế hoạch chiếm 

tỷ trọng lớn rơi vào thuốc trừ cỏ cạn là Niphosate và 
Nimaxon. Do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng 
thuốc trừ cỏ cạn của nông dân giảm mạnh so với trước 
đây; Một số sản phẩm thuốc cỏ cạn chủ lực được công 
ty mẹ chuẩn bị hàng hoá sớm, vào đầu vụ. Thời điểm 
đó giá cao hơn thị trường tiêu thụ khi vào chính vụ 
dẫn đến giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh yếu 
so với các đối thủ trên thị trường; Trong khi đó, đối 
với các sản phẩm thuốc trừ cỏ lúa thì trước đây là thế 
mạnh nhưng nay thị phần đã mất, chưa lấy lại được...

Khối các công ty sản xuất trong 9 tháng đầu năm gia 
công đóng gói đạt 90,6% kế hoạch xây dựng về trọng 
lượng và 85,1% về đơn vị sản phẩm, so với cùng kỳ 
năm 2014 thì bằng 102,2% và 128,2%. Các công ty 
đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, 
an toàn môi trường, các sản phẩm sản xuất ra đảm 
bảo chất lượng lưu thông và trong quá trình sản xuất 
không xảy ra tình trạng thiếu hàng phục vụ công việc 
kinh doanh. 

Trong quý III vừa qua, toàn hệ thống cũng đã thực 
hiện các công tác tư tưởng và nhân sự như: Đã thực 
hiện tuyên truyền về tinh thần khởi nghiệp để cán bộ 
nhân viên trong toàn hệ thống tích cực làm việc; Kiện 
toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của phòng kỹ thuật 
công ty mẹ, công ty Tiền Giang và Nam Thái Dương 
....

Cũng trong chương trình sơ kết, nhằm giúp Ban Giám 
đốc các công ty thành viên nâng cao năng lực quản trị 
tài chính hơn nữa, Ban Tổng giám đốc đã trao quyết 
định bổ nhiệm 2 vị trí phó giám đốc cho đồng chí 
Lương Danh Hùng – Nguyên kế toán trưởng Công 
ty Đắc Lắc và Nguyễn Đăng Quý – Nguyên Kế toán 
trưởng công ty Tiền Giang. 

Toàn hệ thống Nicotex phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
của cả năm 2015 để chào mừng sự kiện 25 năm ngày 
thành lập Công ty. Toàn thể CBNV trong hệ thống 
đang nỗ lực hết mình để niềm vui trong Lễ kỷ niệm 
được trọn vẹn và chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều 
đó./.

Thuỳ Oanh
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NICOTEX tham gia chương trình Trở lại chiến trường xưa

Tri ân đồng đội Mai Chi                                

Là doanh nghiệp xuất thân từ Quân đội, Nicotex 
luôn tự hào vì tinh thần người lính Cụ Hồ vẫn 

chảy trong huyết quản mỗi thành viên cũng như trong 
tác phong làm việc hàng ngày của toàn hệ thống. Kết 
hợp đạo lý uống nước nhớ nguồn- tinh thần lá lành 
đùm lá rách của dân tộc Việt Nam với nghĩa tình 
những người lính, Nicotex luôn có những hành động 
thiết thực để tri ân những người lính đã hy sinh xương 
máu để giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 
( 27/7/1947 -27/7/2015), Nicotex tiếp tục thể hiện là 
doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội bằng việc 
tham gia vào chương trình “ Trở lại chiến trường xưa 
– Tri ân đồng đội” do Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến 
binh Việt Nam, Tập đoàn truyền thông Quốc gia Việt 
Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Với mục đích giúp các cựu chiến binh trở lại chiến 
trường xưa với những kỷ niệm đã hằn sâu trong ký 
ức, mãi mãi là một phần máu thịt, và những cái tên đã 
trở thành huyền thoại, chương trình giúp đưa các cựu 
chiến bình tới Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường 
Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị.... 

Nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương 

binh liệt sỹ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Nicotex Đỗ Đình Niễm cũng đã vinh dự được ghi 
nhận là Doanh nhân Cựu chiến binh tiêu biểu toàn 
quốc tài trợ góp phần tổ chức thành công hành trình “ 
Trở lại chiến trường xưa” và được Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Doan trao bằng tri ân. 

Chương trình cũng đã tái hiện một phần quá khứ hào 
hùng của dân tộc Việt Nam trong những năm bom 
đạn khốc liệt của chiến tranh, nhắc nhở những thế hệ 
sau biết trân trọng những thành quả mà các thế hệ cha 
anh đã không quản gian khổ hy sinh đấu tranh, bảo 
vệ và gìn giữ./. 

Sau thời gian khẩn trương thi công, ngày 01 tháng 07 
năm 2015 công trình nhà kho thuộc giai đoạn 1 dự án 

đầu tư mở rộng sản xuất của công ty Nam Thái Dương đã 
được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Qua 5 tháng thi công, công trình xây dựng đã hoàn thành. 
Theo đánh giá của chủ đầu tư thì 
đây là công trình có chất lượng 
tốt do được kiểm soát chặt chẽ 
từ lúc thiết kế cho đến quá trình 
thi công, các hạng mục công trình 
đều được cán bộ giám sát công 
trình của chủ đầu tư và đơn vị thi 
công nghiệm thu đảm bảo chất 
lượng trước khi chuyển sang thi 
công hạng mục khác.

Với tinh thần làm việc khẩn 
trương và trách nhiệm của đơn 
vị thi công và cán bộ giám sát 
công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất 
lượng công trình, trong lễ bàn giao nhà kho công ty Nam 
Thái Dương đã xin ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị 
và thưởng cho công ty IBC với số tiền là 20 triệu đồng, 
thưởng cho cán bộ giám sát để động viên tinh thần.

Ngay sau khi nhận bàn giao nhà kho, công ty Nam Thái 
Dương đã bố trí, sắp xếp hàng hóa theo phương án qui 
hoạch, cụ thể kho số 1 được  bố trí chứa các loại chai 
có số lượng tập kết nhiều như chai HD 1 lít, chai Pet 1 
lít..., kho số 2 bố trí chứa hàng thành phẩm và hàng trung 
chuyển nhập từ công ty Đông Thái, kho số 3 chứa nguyên 
liệu thuốc cỏ.

Với việc qui hoạch sử dụng 3 nhà kho như vậy, công ty đã 
giải quyết được vấn đề nguyên liệu để ngoài trời có nguy 

cơ ảnh hưởng đến chất lượng và ảnh 
hưởng tới công tác PCCC như trước 
đây, đồng thời giảm tải được sức 
chứa hàng của các kho bên khu cũ 
tạo điều kiện an toàn phòng chống 
cháy nổ, dễ quản lý hàng hóa và có 
diện tích chứa hàng đảm bảo cho 
việc nâng cao năng lực sản xuất đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Với khí thế sau buổi lễ bàn giao, 
công ty Nam Thái Dương đang tiếp 
tục khẩn trương thuê thiết kế, làm 
các thủ tục để có thể triển khai xây 
dựng nhà xưởng và các công trình 

phụ trợ giai đoạn 2, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ gia 
công pha chế đóng gói sản phẩm theo đúng tiến độ của dự 
án đầu tư đã được phê duyệt./. 

LỄ BÀN GIAO NHÀ KHO CÔNG TY 
NAM THÁI DƯƠNG

Trung Thành
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NICOTEX NHẬN GIẤY KHEN LÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỐT NGHĨA VỤ THUẾ

Ngày 11/6/2015, Cục thuế TP Hà Nội long trọng 
tổ chức Hội nghị tuyên dương 423 doanh 

nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô 
đã sản xuất kinh doanh hiệu 
quả và thực hiện tốt chính 
sách pháp luật thuế năm 2014. 
Hội nghị là một hoạt động ý 
nghĩa nhằm đề cao vai trò, 
trách nhiệm đồng thời ghi 
nhận, tôn vinh người nộp thuế 
trong việc thực hiện tốt chính 
sách, pháp luật thuế. Nicotex 
vinh dự là một trong số các 
đơn vị được nhận giấy khen 
theo Quyết định số 26065/
QĐ-CT ngày 08/5/2015 của 
Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội. 

Đồng hành cùng xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội, cộng đồng các doanh nghiệp và doanh nhân 
giữ vị trí hàng đầu trong việc tạo ra của cải và việc 
làm. Đi đôi với việc phát triển sản xuất kinh doanh, 

các doanh nghiệp, doanh nhân đã có ý thức ngày 
càng cao trong việc chấp hành các quy định của 
phát luật về thuế, chủ động kê khai, tính đúng, nộp 

đầy đủ và kịp thời các 
khoản tiền thuế, phí vào 
ngân sách nhà nước. 

Năm 2014, nền kinh tế 
thế giới tuy đã có những 
dấu hiệu phục hồi nhưng 
còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
Kinh tế trong nước đã 
có những chuyển biến 
tích cực nhưng chưa 
bền vững. Cùng với các 
doanh nghiệp khác trong 

nước, Công ty CP Nicotex với những định hướng 
đúng đắn và sự quyết tâm đã vượt qua khó khăn 
để sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các trách 
nhiệm về thuế đối với nhà nước. Sự cố gắng này đã 
được ghi nhận bởi Hội nghị tuyên dương của Tổng 
Cục Thuế Hà Nội./. 

Trong suốt chiều dài 25 năm kể từ khi thành lập 
cho đến nay, Nicotex luôn chăm lo tới đời sống 

vật chất và tinh thần của người lao động. Chính vì 
vậy, dù còn nhiều khó khăn, mỗi năm Nicotex vẫn 
tổ chức cho người lao động  cùng người thân trong 
gia đình đi nghỉ tại các địa danh du lịch nổi tiếng 
trong nước.

Cũng giống như mọi năm, vào kỳ nghỉ hè, các cháu 
học sinh được nghỉ học, các gia đình mới có cơ hội 
được cùng nhau tham gia những ngày nghỉ dưỡng 

dài, Công ty CP Nicotex lại tổ chức cho CBNV đi du 
lịch và phát phần thưởng cho các cháu học sinh đạt 
thành tích cao trong học tập. Kỳ quan thiên nhiên 
thế giới – Vịnh Hạ Long được lựa chọn là điểm đến 
cho chương trình du lịch năm nay. 

Năm học 2014-2015 vừa qua, toàn hệ thống có 265 
cháu đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 9 
cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quận, huyện; 
33 cháu học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông  đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 28 
cháu học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 91 Cháu  học 
sinh Tiểu học được Nhà trường tặng giấy khen và 
104 cháu mầm non đạt danh hiệu Bé ngoan. 

Trong chuyến du lịch lần này, chỉ những cháu học 
sinh con CBNV công ty mẹ đi cùng lên nhận phần 
thưởng. Các phần thưởng còn lại được chuyển về 
các công ty thành viên. Dù không được trực tiếp 
nhận phần thưởng, nhưng sự quan tâm của Công ty 
tới các cháu là động lực để các cháu tiếp tục phấn 
đấu, trở thành những người con ngoan, học giỏi, 
góp phần để bố mẹ yên tâm cống hiến công sức và 
trí tuệ cho công ty./. 

Minh Huy

CÔNG TY CP NICOTEX PHÁT PHẦN 
THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH

Hoài Hương
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TỪ 1-10 ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MỚI TRONG HỆ THỐNG NICOTEX
Vân Hà

Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy 
vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc 

sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một 
số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối 
với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh 
của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
Niềm tin tâm linh liên quan đến sức khỏe như thế 
nào?
Không ai thực sự biết chắc chắn làm thế nào tâm linh 
có liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên, có vẻ như cơ 
thể, tâm trí và tinh thần được kết nối. Sức khỏe của bất 
kỳ một trong những yếu tố này dường như ảnh hưởng 
đến sức khỏe của các yếu tố còn lại.
Một số nghiên cứu cho thấy rằng sống thoải mái, có 
niềm tin vào điều tốt và suy nghĩ tích cực có được từ 
tôn giáo, thiền định và cầu nguyện có thể góp phần 
chữa bệnh và đem đến cảm giác hạnh phúc. Cải thiện 
sức khỏe tâm linh không thể chữa khỏi một căn bệnh, 
nhưng nó giúp bạn cảm thấy tốt hơn, ngăn ngừa một 
số vấn đề sức khỏe và giúp bạn đối phó với stress, 
bệnh tật hoặc tử vong.
Làm thế nào để có thể cải thiện sức khỏe tâm linh?
Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tâm linh của bạn, 
bạn có thể thử tham khảo nhiều phương pháp khác 
nhau. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ thể mỗi người khác 
nhau, do đó, những gì thích hợp cho người khác chưa 

chắc thích hợp với bạn. Hãy làm những gì bạn thấy 
thoải mái. Vì vậy bạn cần:

• Xác định những điều trong cuộc sống của bạn mà 
tạo cho bạn cảm giác bình yên trong nội tâm, thoải 
mái, yêu đời, thêm sức mạnh cho bạn.

• Dành thời gian mỗi ngày để làm những việc giúp 
ích cho sức khỏe tâm linh của bạn. Bạn có thể tham 
gia các hoạt động mang tính cộng đồng hoặc tham 
gia tình nguyện, cầu nguyện, thiền định, hát những 
bài hát tôn giáo, đọc sách truyền cảm hứng, đi bộ, 
dành thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, tập yoga, chơi 
một môn thể thao hoặc tham dự các nghi lễ tôn giáo.

Tại sao bác sĩ cần phải biết về niềm tin tâm linh?

Nếu bạn đang được điều trị bệnh, điều quan trọng là 
cho bác sĩ biết niềm tin tâm linh của bạn đang ảnh 
hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ đến tình hình sức 
khỏe hiện tại của bạn như thế nào. Nếu bạn nghĩ rằng 
niềm tin tâm linh đang ảnh hưởng đến các quyết định 
về chăm sóc sức khỏe hoặc khả năng thực hiện theo 
khuyến cáo của bác sĩ, hãy nói cho bác sĩ biết.

Nếu tinh thần bạn không được tốt, lo lắng hoặc nghĩ 
tới điều gì làm bạn căng thẳng, hãy nói chuyện với 
bác sĩ. Bác sĩ sẽ giúp đỡ. Nếu bác sĩ không thể giúp 
bạn với những vấn đề này, họ có thể đề nghị một bác 
sĩ khác chuyên về lĩnh vực này./.

Theo Kế hoạch của phòng Tài chính, Công ty 
Cổ phần Nicotex, bắt đầu từ 1-10-2015 toàn bộ 

các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Cổ phần 
Nicotex sẽ áp dụng thực hiện phần mềm kế toán mới 
Effect. 

Cơ sở để đưa phần mềm kế toán mới vào thực hiện 
bởi việc quản lý tài chính, kinh doanh hiện nay có 
nhiều phức tạp hơn so với giai đoạn trước do có nhiều 
thay đổi về quy mô, doanh thu, hệ thống đại lý... Vì 
thế, đây là giai đoạn cần thống nhất số liệu tập trung 
để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất và khách 
quan, giảm sự chi phối của của nhân sự làm thống kê 
số liệu báo cáo. Đồng thời, do tình hình khách quan 
cũng yêu cầu chúng ta cập nhật phần mềm mới cho 
phù hợp xu thế chung. Hơn nữa, phần mềm kế toán 
Effect đã được đội ngũ nhân sự kế toán trong hệ thống 
Nicotex sử dụng quen; phần mềm Effect cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu của Công ty.

Dựa trên những yêu cầu thực tiễn đó, phòng Tài chính 
đã xây dựng kế hoạch với lộ trình chuẩn bị, thực hiện 
khá chi tiết, đầy đủ: Từ tiếp xúc, khảo sát khách hàng 
đến chạy thử phần mềm, đánh giá tính khả thi của 
phần mềm… Phòng Tài chính đã đề xuất triển khai 
phần mềm Effect trong toàn bộ hệ thống Nicotex bắt 
đầu từ 1-10-2015. Việc triển khai thực hiện phần mềm 
mới được đánh giá sẽ tiết kiệm được thời gian, chi 
phí, nhân sự thống kê số liệu và phù hợp với nhiều đối 
tượng khách hàng./.

NIỀM TIN, TÂM LINH VÀ SỨC KHOẺ

Thắng Nguyễn (st)
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TIÊU ĐIỂM NICOTEX

XỨNG DANH NGƯỜI LÍNH NICOTEX An An

Nicotex ra đời sắp tròn 25 năm. Khi xí nghiệp 
NICOTEX ( tiền thân của Công ty CP 
NICOTEX sau này) được thành lập, đất nước 

bắt đầu tiến trình mở cửa, nền kinh tế thị trường bắt 
đầu manh nha. Trong bối cảnh đó, những người sáng 
lập –  những người lính thực thụ, đã trải qua nhiều gian 
khổ, khó khăn để gây dựng và phát triển NICOTEX. 

Những thăng trầm, đổi thay đã đưa NICOTEX từ 
một thương hiệu trong 1 vùng hẹp phát triển ra khắp 
toàn quốc và dần khẳng 
định ở các các nước trong 
khu vực. Nhưng dù đổi 
thay về quy mô công ty 
như vậy, dù nhân sự thay 
đổi, nhưng tinh thần của 
NICOTEX vẫn được gìn 
giữ và phát huy, giống như 
ngọn lửa cứ được truyền 
mãi, truyền mãi, thắp sáng 
và sưởi ấm biết bao cuộc 
đời. Và tinh thần ấy, tinh 
thần của những NGƯỜI 
LÍNH NICOTEX đang 
được lan truyền, không bị giới hạn bởi không gian, 
thời gian hay yếu tố văn hoá, nhân dạng. 

1.NGƯỜI LÍNH NICOTEX.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tác giả bài viết viết hoa 
cụm từ này. Trong khuôn khổ bài viết, cụm từ này có 
nhiều cách hiểu khác nhau. 

NGƯỜI LÍNH NICOTEX là tên gọi chỉ những người 
lính thực sự hiện đang làm việc tại NICOTEX. Vâng, 
theo thời gian, những người lính thực thụ của Nicotex 
ngày nào đã giảm đi đáng kể, nhưng các đồng chí 
hiện nay vẫn đang gắn bó với công ty thì đều đang 
là “ rường cột” của công ty mẹ hoặc các công ty 
thành viên. Khẳng định như thế để thấy rằng, những 
NGƯỜI LÍNH NICOTEX thực sự quan trọng như thế 
nào với công ty. 

Không dừng lại ở khái niệm nêu trên, danh xưng 
NGƯỜI LÍNH NICOTEX được dùng để chỉ tất cả 
những CBNV NICOTEX, không phận biệt giới tính, 
tuổi tác, vị trí. Xác định gắn bó, trở thành một thành 
viên trong ngôi nhà chung NICOTEX là chúng ta đã 
xác định chung một mục tiêu, chung một con đường 
đi, dù khó khăn cũng không lùi bước. Chính vì tinh 

thần đó, mọi CBNV NICOTEX đều xứng đáng với 
danh xưng nói trên. 

Tôi tin, mỗi CBNV khi đi đến bất cứ nơi đâu làm 
việc, dù là tới gặp đại lý, nông dân, hay tới các cơ 
quan chuyên môn, đều tới với danh nghĩa NGƯỜI 
NICOTEX. Nhưng tôi biết, mỗi thành viên NICOTEX 
đều đang là một người lính trên “trận chiến” trong 
công việc của mình, vì lợi ích của công ty và của 
bản thân. Chính vì thế, tôi mong muốn và ao ước 

danh xưng NGƯỜI LÍNH 
NICOTEX sẽ là cụm từ 
được các khách hàng, bà 
con nông dân hay bất cứ 
ai/nơi nào CBNV đến làm 
việc thân thương kêu gọi. 

2.Tinh thần NGƯỜI 
LÍNH NICOTEX. 

Tôi cứ nghĩ mãi về 1 câu 
trong bài viết về người 
lính, rằng “ Người lính là 
phải biết hy sinh, có trách 
nhiệm với đất nước và 

cộng đồng”. Thú thực tôi không hoàn toàn đồng tình 
với câu văn đó, nó khiên cưỡng và dường như những 
người lính không có sự chủ động trong tâm thế của 
mình. Ấy là những suy nghĩ chủ quan có phần hạn 
hẹp của tôi chăng?

Người lính ngày nay đã khác người lính thời chiến 
trước đây. Nhưng tinh thần chung của người lính thì 
vẫn được bảo toàn. Ai đó nói “Thương trường như 
chiến trường” chẳng sai. Ngày nay, tinh thần của 
người lính khi vào thương trường chính là không từ 
gian khó, càng gian khó thì càng biểu thị sự quyết 
tâm, kiên định với mục tiêu, gây dựng văn hóa doanh 
nghiệp riêng biệt, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên 
đức tính kiên trì, sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi của 
công ty, đồng thời tạo dựng những truyền thống tốt 
đẹp mang màu sắc riêng

NGƯỜI LÍNH NICOTEX luôn giữ vững tinh thần, 
khí chất của người lính truyền thống. Có thể nói, tinh 
thần không ngại khó, ngại khổ đã ngấm vào máu thịt 
của mỗi người NICOTEX. Những năm mới thành 
lập, cán bộ chiến sĩ của xí nghiệp NICOTEX – những 
NGƯỜI LÍNH NICOTEX ngày nào đã gặp vô vàn 
khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện và phương tiện 
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TIÊU ĐIỂM NICOTEX
làm việc rất khó khăn. Nhưng với bản chất người 
chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ luôn “Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, những người 
chiến sĩ năm ấy đã làm nên Nicotex của ngày hôm 
nay. Khó khăn không chỉ trong những ngày đầu thành 
lập mà theo dòng thời cuộc, thử thách luôn đặt ra đối 
với NGƯỜI LÍNH NICOTEX. Những khó khăn khi 
chuyển đổi mô hình từ đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
Phòng sang Cổ phần hoá, khó khăn khi tái cấu trúc 
công ty, và còn rất nhiều những khó khăn từ các tác 
động bên ngoài …. Tất cả những khó khăn ấy dường 
như càng là động lực để NGƯỜI LÍNH NICOTEX 
khẳng định được sự kiên định trong ý chí, sự quyết 
tâm hoàn thành mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Nhưng NGƯỜI LÍNH NICOTEX không phải chỉ 
biết kiên định trong ý chí. Họ còn là những người 
biết phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm. NGƯỜI LÍNH NICOTEX luôn được 
các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để được phát huy hết 
năng lực sở trường của mình và khuyến khích sự chịu 
trách nhiệm về những gì mình làm. Và NGƯỜI LÍNH 
NICOTEX cũng đem điều đó áp dụng vào với nhân 
viên trong công ty để công ty thực sự có được những 
nhân sự chất lượng tốt và biết cống hiến cho sự phát 
triển chung của công ty.

Trong thời đại khoa học - kỹ thuật - công nghệ phát 
triển như vũ bão, những NGƯỜI LÍNH NICOTEX 
cũng là những người chủ động học hỏi kỹ thuật tiên 
tiến, từ đó làm chủ và phát huy được kiến thức, kinh 
nghiệm để xây dựng NICOTEX thành doanh nghiệp 
vững mạnh và hoà nhập cùng với tốc độc phát triển 
của đất nước và thế giới. Một vài năm trở lại đây, 
NICOTEX đã tích cực đầu tư vào dây chuyền sản 
xuất và nghiên cứu để có thể chủ động trong sản xuất, 
không bị phụ thuộc vào các công ty đối tác trong và 
ngoài nước. 

Tinh thần NGƯỜI LÍNH NICOTEX được thể hiện 
rõ nhất thông qua những suy nghĩ trong thông điệp 
đầu năm Ất Mùi của người đứng đầu hệ thống. Xin 
trích dẫn đoạn mà người viết cho là có sức nặng, thể 
hiện đúng tinh thần NICOTEX nhất: “ Duy trì và phát 
huy hình ảnh người chiến sĩ bộ đội CỤ HỒ” trong 
mỗi người NICOTEX bằng những hành động cụ thể: 
“ Cán bộ, CNV của Nicotex không ngại khó, không 
ngại khổ; Nhiệm vụ nào cũng quyết tâm hoàn thành; 
Khó khăn nào cũng quyết tâm vượt qua; Vì nhân dân 
quên mình; Tậm tâm, tận lực phục vụ nhân dân; Giúp 
nhà nông bảo vệ mùa màng”. Dòng máu anh bộ đội 
CỤ HỒ vẫn tiếp tục chảy trong từng trái tim, khối 
óc của người NICOTEX. Người NICOTEX phấn đấu 

thực hiện khẩu hiệu “ HIỆU QUẢ CỦA NHÀ NÔNG 
– NIỀM MONG MUỐN CỦA NICOTEX”.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mùa màng cho bà 
con nông dân, năm 2015 NICOTEX còn có sứ mệnh 
và trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân 
thông qua việc mở các phòng khám đông y tại các trụ 
sở văn phòng công ty thành viên NICOTEX và các 
chi nhánh để khám bệnh miễn phí cho nhân dân khắp 
các vùng miền trên cả nước. Với phương châm:“ SỨC 
KHOẺ CỦA NHÀ NÔNG – NIỀM MONG MUỐN 
CỦA NICOTEX”  và “ SỰ AN LẠC CỦA NHÀ 
NÔNG – NIỀM MONG MUỐN CỦA NICOTEX”. 

3.Vỹ thanh, vỹ thanh!

Khi viết bài này, trong đầu tôi bật ra nhiều câu hỏi 
như: “ Làm thế nào để xứng danh với danh từ NGƯỜI 
LÍNH NICOTEX? ( Mặc dù đó chắc chắn là trách 
nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ của mỗi người Nicotex). 
Làm thế nào để danh từ ấy sẽ được lưu truyền trong 
nông dân, trong khối các doanh nghiệp kinh doanh 
sản xuất thuốc BVTV? 

Trong bài viết, đã nhiều lần xuất hiện hình ảnh những 
NGƯỜI LÍNH NICOTEX kiên trì, bền bỉ, quyết tâm 
không ngại khó, ngại khổ để đưa công ty đi lên. Không 
phải ngẫu nhiên mà chúng tôi viết  điều đó. Bởi hôm 
nay, những NGƯỜI LÍNH NICOTEX lại trở thành 
những người truyền lửa. Họ truyền cho thế hệ những 
người đi sau tình yêu công ty, niềm tin và sự lạc quan. 
NGƯỜI LÍNH NICOTEX sẵn sàng đương đầu với 
khó khăn thử thách bằng thái độ bình tĩnh và niềm tin 
rằng      sẽ vượt qua. Bằng những kinh nghiệm thực 
tế, bằng vốn sống phong phú của mình, bằng niềm 
tin vào sự trường tồn của công ty mà những NGƯỜI 
LÍNH NICOTEX đã chèo chống công ty vượt qua 
giông bão. 

Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt kiên định của NGƯỜI 
LÍNH NICOTEX, nhất là những người đứng đầu 
trong hệ thống. Tôi tin, hơn ai hết, họ mong muốn 
được truyền lửa và lớp những người trẻ NICOTEX 
tiếp được ngọn lửa ấy với tâm thế của những người 
sẵn sàng “ra trận”.

Lớp những người trẻ tâm huyết với sự phát triển của 
NICOTEX, tôi tin rằng họ cũng khát khao được toả 
sáng bằng ngọn lửa đam mê. Chỉ cần cho họ một tia 
lửa nhỏ khát vọng, họ sẽ bùng cháy mạnh mẽ, bền bỉ. 
Chỉ cần có niềm tin vào họ, có “ hải đăng” chỉ lối cho 
họ, chắc chắn  rằng dù có phải vào nơi gian khó nhất 
họ cũng chẳng từ nan. Và như thế, họ đã, đang và sẽ 
làm rạng rỡ danh từ NGƯỜI LÍNH NICOTEX, và họ 
hoàn toàn xứng danh NGƯỜI LÍNH NICOTEX./.
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CÔNG TY CAMBODIA
TÌM CƠ HỘI TRONG KHÓ KHĂN

Đã nhiều lần, kể từ khi công ty Cambodia được 
thành lập, tôi đưa ý kiến viết về công ty nhưng 
đều bị từ chối. Những lý do được Ban giám 

đốc công ty đưa ra thì nhiều, nhưng tôi hiểu, cái lý do 
sâu xa nhất để mình không thể viết được một bài viết 
hoàn chỉnh chính là tôi chưa được “ nhìn tận mắt, bắt 
tận tay” những nhân vật, sự kiện sẽ được tôi nhắc đến 
trong bài viết. 

Và chuyến đi tới Công ty Cambodia lần này đã giúp 
tôi hoàn thành ý định đó, cho dù chuyến đi thực sự 
là một thử thách về tinh thần đối với tôi và các đồng 
nghiệp.

Những cánh đồng rộng mênh mông, nhưng khô hạn, 
bạc phếch, nghèo sức sống đón chân chúng tôi từ cửa 
khẩu Mộc Bài và trải dài tới tận thủ đô PhnomPhenh. 
Và điều tôi đặc biệt ấn tượng ở Cambodia là sự hào 
phóng của nắng và gió. 
Vẫn biết đất nước bạn 
cùng giống miền Nam 
Việt Nam, là vùng khí hậu 
nhiệt đới. Chúng tôi chưa 
bao giờ được thưởng thức 
cái nắng không gay gắt 
như miền Bắc, nhưng nó 
dường như phả vào tất 
cả mọi ngõ ngách của 
cuộc sống. Và gió, như 
thể chiêu đãi chúng tôi – 
những vị khách lần đầu 
tiên được diện kiên nên 
vô cùng rộng rãi, thổi 
miên man ( đặc biệt là khi về chiều) để thể hiện mình. 
Chính vì nắng và gió như thế nên người dân nơi đây 
ai cũng có nước da nâu sạm. Bên cạnh đó là lối sống 
có phần hoang dã của người dân nước bạn. Chúng tôi 
được gặp cuộc sống với nhà sàn ( nuôi nhốt gia súc, 
gia cầm bên dưới và con người sinh hoạt bên trên) 
ngay tại địa phương vùng ven thủ đô Phnomphenh, 
điều mà bạn chỉ có thể gặp ở cuộc sống của những 
dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam. 

Dân số của Cambodia hiện nay khoảng 15 triệu với 
diện tích đất sử dụng cho nông nghiệp là 6 triệu ha. 
Đất đai của Cambodia trên thực tế là rất màu mỡ do 
được sông Mekong bồi đắp hàng năm. Tuy nhiên, 
mức độ màu mỡ của đất lại tỉ lệ nghịch với khả năng 
khai thác và sử dụng của chính quyền và người dân 
( chính vì thế tôi mới nhìn thấy những cánh đồng bỏ 
hoang, bạc màu). Bên cạnh đó, Cambodia là đất nước
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nông 
nghiệp phụ thuộc bởi nguồn nước tự nhiên nhiều. Là 

một quốc gia với địa hình bằng phẳng và có ít vùng 
núi hoặc lưu vực sông, Cambodia không có nhiều khu 
vực có thể sử dụng để lưu trữ nước tưới. Tài nguyên 
nước ngầm cũng hạn chế đáng kể. Hoạt động thủy lợi 
mùa khô bị giới hạn trong chỉ 7% diện tích canh tác. 
Do đó, người dân nơi đây mới chỉ sử dụng 2,8 triệu 
ha vào mục đích nông nghiệp và chỉ canh tác 1 mùa 
cấy/năm vào mùa mưa. Người dân ở đây cũng chưa 
biết sử dụng các vật tư nông nghiệp để tăng năng suất 
cây trồng lên. ..... 
Sau 5 giờ xe chạy và hơn 3 giờ có mặt trên đất nước 
bạn, chúng tôi xuống xe ở gần công ty và được nhân 
viên công ty Cambodia đón. Con ngõ nhỏ đi vào 
công ty, khác hẳn với đường quốc lộ chúng tôi vừa 
đi, vẫn là đường đất, chắc do trời mới mưa xong nên 
vẫn còn những vũng lầy đầy nước ( mà tôi nhớ đến 
ngày chúng tôi rời đi, vũng nước đó vẫn còn). Công ty 
Cambodia nằm trong con ngõ đó, một ngôi nhà giữa 

những lùm cây xanh mát, 
trong tiếng gió reo vi vút 
và sự thư thái đến thanh 
tịnh cả đất trời. 

Không nghi ngờ gì khi tôi 
nói tới sự thư thái ở nơi 
này. Cảm giác nơi đây thật 
êm đềm, những tiếng trò 
chuyện rì rầm, chỉ tiếng 
gió reo là chủ đạo. Ngay 
cả tiếng cười của chúng tôi 
cũng không đủ mạnh để át 
đi tiếng gió. Gió như cuốn 
đi mọi mệt mỏi với chúng 

tôi. Là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng anh em trong 
công ty Cambodia đều có mặt tại công ty và đang 
chờ chúng tôi để ăn cơm trưa. Chúng tôi cảm thấy áy 
này thì các anh em gạt đi, ai cũng cảm thấy việc chờ 
đợi chúng tôi giống như một bữa cơm đoàn tụ của gia 
đình nên không hề thấy mệt mỏi. 

Công ty Cambodia là công ty trẻ nhất của hệ thống 
Nicotex. Trẻ cả về tuổi thành lập công ty. Trẻ cả về 
tuổi của toàn bộ nhân viên. Cả công ty, chỉ có 2 người 
thuộc thế hệ 7X, còn lại, tất cả đều ở thế hệ cuối 8X 
và đầu 9X. Ở công ty này, có thêm một vị tướng lĩnh ( 
Phó giám đốc) trẻ nhất toàn hệ thống – đó là đồng chí 
Vũ Hữu Tú – sinh năm 1988. Với bằng đó yếu tố, tôi 
tin rằng sức trẻ của công ty Cambodia sẽ chiến thắng 
bất cứ khó khăn nào.

Đi vào hoạt động chính thức mới được năm thứ 3. 
Nếu như năm đầu tiên khi mới đi vào hoạt động, công 
ty vẫn gặp nhiều khó khăn thì đến năm thứ 2, với sự 
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nghiêm túc trong nghiên cứu và quyết liệt trong triển 
khai thì công ty đã tăng trưởng hơn 1000%. Trong 
bối cảnh các công ty kinh doanh thuốc BVTV của 
Việt Nam kinh doanh gặp nhiều khó khăn và phải giải 
thể, quay về nước thì sự phát triển của Nicotex tại 
đây có thể coi là một điều đặc biệt. Đồng chí Hồ Viết 
Cường – Giám đốc công ty chia sẻ: “ Với thị trường 
Cambodia, nếu đã nghiên cứu đủ và thấy cần phải 
chiếm lĩnh thì phải làm ngay. Nếu chần chừ là coi như 
hỏng”. 

Để có được thành công như thế, CBNV công ty 
Nicotex Cambodia đã gặp không biết bao nhiêu khó 
khăn. Trước khi thành lập công ty Cambodia, Công 
ty mẹ đã thành lập văn phòng đại diện tại đây để tiến 
hành nghiên cứu thị trường. Tuy có sự chuẩn bị trước 
đó, nhưng khi đi vào hoạt động với tư cách doanh 
nghiệp thì tất cả những khó khăn mới càng bộc lộ. 

Rào cản ngôn ngữ, văn hoá là khó khăn đầu tiên. 
Chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu ngôn ngữ bất 
đồng. Sẽ càng khó khăn hơn trong giao tiếp ( chứ chưa 
nói đến kinh doanh) nếu văn hoá bản địa không hiểu. 
Chính vì vậy, việc học ngôn ngữ để có thể giao tiếp là 
việc làm cấp bách và được duy trì cho đến ngày nay. 

Tiếp đến là khó khăn về các quy định của pháp luật 
và nghiên cứu thị trường. Muốn hiểu được hành lang 
pháp lý của nước bạn thì chúng ta ngoài nghiên cứu 
luật còn phải nghiên cứu cả những thói quen sử dụng 
luật và những nguyên tắc mà giới hành pháp của 
Cambodia thường sử dụng.... Bên cạnh đó, người dân 
Cambodia như đã nói ở trên, chưa có thói quen sử 
dụng các sản phẩm thuốc BVTV cho cây trồng như ở 
Việt Nam, chính vì vậy cũng phải nghiên cứu các thói 
quen người tiêu dùng và các phương thức tiếp cận 
với hệ thống đại lý nước bạn.... Bên cạnh đó, nếu các 
công ty thành viên chỉ sử dụng 1 loại ngôn ngữ tiếng 
Việt cho các văn bản pháp quy thì Công ty Cambodia 
lại phải sử dụng 2 thứ tiếng ( tiếng Việt và tiếng Khơ 
me) cho bất cứ văn bản nào. 

Nếu như điểm mấu chốt để mỗi doanh nghiệp làm 
nền tảng cho sự phát triển là nhân sự thì ở công ty 
Cambodia khi mới đi vào hoạt động lại là một khó 
khăn. Những nhân sự đưa từ Việt Nam sang thì không 
biết tiếng, không hiểu về văn hoá và thị trường nước 
bạn. Những nhân sự được đưa sang đào tạo tiếng từ 
trước đó thì lại hạn chế về số lượng và cũng không 
thể cáng đáng hết được các vị trí, các công việc của 
công ty. 

Một khó khăn nữa mà Nicotex Cambodia gặp phải khi 
đi vào hoạt động, đó là trong công tác kế hoạch của 
công ty cần sự chính xác nếu không thì sẽ phức tạp. 
Hàng hoá đặt sản xuất bằng nào phải tiêu thụ hết bằng 
dó, không thể có sự trợ giúp từ các công ty thành viên 
trong hệ thống khác như các công ty trong nước vì tất 
cả bao bì và diện mạo được đăng ký bằng ngôn ngữ 
Khơ me. Hơn nữa, các thủ tục hải quan cũng không 

cho phép công ty Cambodia được sai lệch nhiều trong 
tính toán bởi chi phí sai lệch đó sẽ ảnh hưởng tới thu 
chi của công ty rất nhiều. 

Ấy thế nhưng “ trong cái khó có cơ hội” như lời Giám 
đốc Hồ Viết Cường nói. Ấy là cơ hội để được thử 
thách mình trong một điều kiện/môi trường mới. Ấy 
là cơ hội để được làm việc với những người trẻ đầy 
nhiệt huyết. Ấy là cơ hội để phát huy tối đa kiến thức, 
kinh nghiệm và bản lĩnh của mỗi người.....

Tới thời điểm hiện tại, mặc dù không thừa nhận 
Nicotex Cambodia đã vượt qua khó khăn buổi ban 
đầu nhưng Giám đốc công ty cũng cho rằng công ty 
đã bước đầu có được sự thành công. Đồng chí Giám 
đốc cho rằng công ty có được sự thành công là nhờ sự 
quyết tâm của các anh em, trong đó có sự kiên nhẫn, 
bền bỉ, ham hiểu biết của Phó Giám đốc Vũ Hữu Tú, 
sự nhanh nhạy của Kế toán trưởng Lại Tùng, sự sốc 
vác của Trợ lý ban giám đốc Đặng Văn Thành, sự 
chịu thượng chịu khó của những anh em kinh doanh  
. Mặc dù không nói về mình chút nào, nhưng tôi biết, 
Giám đốc Hồ Viết Cường là người có quyết tâm cao 
độ đối với thị trường Cambodia. Là người có sự đầu 
tư, tìm tòi, học hỏi, kiên định nên ngay cả với sở thích 
uống trà anh cũng tìm hiểu rất rõ những triết lý sâu xa 
của nó để áp dụng được vào công việc kinh doanh và 
quản lý nhân sự của công ty. Chính vì những yếu tố đó 
nên sự thành công bước đầu của công ty Cambodia là 
điều không khó hiểu. 

Các nhân viên của công ty Cambodia chủ yếu sống và 
làm việc ngay tại văn phòng công ty và kho của công 
ty tại Kamphong Cham. Chính vì sinh hoạt và làm 
việc chung như thế nên các đồng chí đều hiểu nhau 
rất rõ. Không cần phải họp quá nhiều, chỉ cần có cơ 
hội uống nước cùng nhau, ăn cơm cùng nhau đôi khi 
cũng đã là một cuộc giao ban công việc. Vì thế mà 
công việc của công ty cứ thế trôi chảy.

Tôi còn nhớ trong phòng bếp của Công ty có bảng 
phân công trực nhật của các đồng chí. Giám đốc Hồ 
Viết Cường chia sẻ: bảng phân công đó anh em thuộc 
lòng, và ai cũng tự giác làm việc của mình. Chính 
tính tự giác từ công việc nhỏ ấy đã giúp các công việc 
chung của công ty được hoàn thành một cách nhanh 
chóng và hiệu quả hơn. 

3 ngày trên đất Cambodia, 2 ngày làm việc cùng với 
anh chị em công ty, tôi cảm nhận rõ được tình cảm gia 
đình và nhiệt huyết tuổi trẻ ở nơi này. Tôi tin, cùng 
với hệ thống Nicotex, công ty Nicotex Cambodia sẽ 
lớn mạnh không ngừng. Tạm biệt công ty Cambodia, 
ấn tượng về những thành viên trong ngôi nhà chung 
của công ty sẽ theo tôi mãi như những đoá hoa nhài 
trắng muốt, hương thơm dịu ngọt cùng tình cảm của 
các anh em Cán bộ nhân viên Nicotex Cambodia như 
vấn vít tâm hồn người./.
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GẶP NGƯỜI NÔNG DÂN CÓ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT VỚI NICOTEX

Vượt qua cây cầu nhỏ chỉ có thể đi bằng xe máy 
bắc qua con kênh rợp cây xanh, chúng tôi – những 
người vốn sống chật chội trong những đô thị hiện 

đại – đi thật chậm, thật chậm trên con đường cũng nhỏ 
nhưng xanh mướt và thơm nức hương hoa chanh ở 2 bên 
đường đi để tận hưởng những phút giây vô cùng dễ chịu 
ấy. Đó chính là con đường dẫn vào nhà của hộ nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Trịnh Đông Hải – thuộc 
Ấp Hiệp Nhơn - xã Hiệp Đức – Huyện Cai Lậy – Tỉnh 
Tiền Giang. Và có trải qua con đường đó, có tiếp xúc với 
gia đình chú Hải, chúng tôi mới hiểu tại sao chú có thể 
phát huy hết khả năng thơ phú của mình đến vậy. 

Chú Hải đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt. Vợ 
chú đang ở ngoài vườn chanh, thấy nhà có khách cũng 
niềm nở vào nhà, lấy nước mát, bánh, bổ hoa quả ra mời 
chúng tôi. Tình cảm chân thành, nhiệt tình và thấm đẫm 
tình thương mến dành cho người thân trong gia đình của 
cô chú đối với chúng tôi, những 
người con miền Bắc đã tiếp thêm 
sức mạnh cho chúng tôi trên con 
đường thực hiện sứ mệnh của 
mình.

Đập vào mắt chúng tôi, trong 
ngôi nhà nhỏ đơn sơ lọt giữa bốn 
bề những vườn cây xanh mát ấy 
là dãy những vại chứa nước ăn ở 
ven sân nhà. Và gần đó, trên bức 
tường nhà treo kín những dãy 
bằng khen. Tôi – một kẻ đi cũng không phải là ít ( so với 
những người đồng tuổi), nhưng chưa ở gia đình nào tôi 
gặp nhiều bằng khen đến vậy. Tôi đã phải mất một thời 
gian khá lâu để đọc và chụp lại dãy bằng khen ấy. Trong 
số những bằng khen ấy, phần nhiều là bằng khen từ các 
năm cho danh hiệu “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” 
do cấp xã, huyện, tỉnh tặng; một phần là bằng khen cho 
thành tích do các hiệp hội Cựu chiến binh, Thanh niên 
xung phong và Hội nông dân các cấp tặng. Trong đó, tôi 
thấy có tờ bằng khen Huân chương kháng chiến hạng Ba 
do Chủ tịch nước tặng năm 1997 do đã có công trong cuộc 
Kháng chiến chỗng mỹ cứu nước. Không lời nói nào về 
những hy sinh, cống hiến cho đất nước, cho quê hương 
của chú Hải mang sức nặng như những bằng chứng mà 
chúng tôi được nhìn thấy trên tường kia! 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chú chia sẻ về quãng 
thời gian chú là Thanh niên xung phong. Do cùng có 
nguồn gốc là quân đội nên chú đã rất vui vẻ kể cho chúng 
tôi nghe về những ngày tháng gian nan của đất nước ta với 
tinh thần rất lạc quan. Là thanh niên xung phong từ năm 
1966 tới năm 1972, với công việc chính là tải đạn, khiêng 
thương binh. Chú chậm rãi kể “ Hồi đó, ai cũng vậy, cống 
hiến hết sức cho cách mạng, không quản ngày đêm, nắng 
mưa. Lúc nào trên vai cũng mang 50-60kg. Đến năm 1972 
thì tôi chuyển thành bộ đội chủ lực ”. Cho tới thời điểm 
hiện tại, dù đã trên 60 tuổi, chú Hải vẫn rất nhiệt tình tham 
gia công tác hội. Chú chia sẻ “ Già rồi, nhưng tham gia 

cho vui”. Ấy thế nhưng phải nói câu “ Gừng càng già càng 
cay” của các cụ ngày xưa để chỉ trường hợp của chú Hải là 
không hề quá chút nào bởi hội nào chú cũng là Hội trưởng 
và được tín nhiệm trong nhiều năm! 

Gia đình chú Hải có 7 công đất dùng vào việc trồng 
chanh bông tím. Đây là loại chanh có hạt nhưng rất nhiều 
nước và chủ yếu được xuất đi các nước như Trung Quốc, 
Camphuchia. Chú Hải đồng thời cũng là chủ nhiệm câu 
lạc bộ “Chanh bông tím” của xã Hiệp Đức với trên 50 
hội viên. Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ 1 tháng/lần để 
những thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ với nhau những 
kinh nghiệm trong chăm sóc bảo vệ cây chanh. Theo chia 
sẻ của chú Hải, bộ sản phẩm của Nicotex được các thành 
viên câu lạc bộ sử dụng rất thích như sản phẩm Zisento, 
Afico, Detect, Midan bởi hiệu quả sử dụng rất cao. 

Chúng tôi đã được đi thăm vườn chanh nhà chú để có dịp 
trầm trồ với những trái chanh thật 
to, thật mọng đẹp. Chú Hải thực 
sự không hổ với những danh hiệu 
mà chú được công nhận, bởi trong 
suốt thời gian lưu lại làm việc tại 
nhà chú, chú có thể đọc vanh vách 
các phương thức, các sản phẩm 
của Nicotex sử dụng cho việc 
bảo vệ cây chanh “ Muốn cho cây 
chanh không bị ghẻ và da lươn, da 
cám thì tôi sài sản phẩm Detect để 
trừ nhện, trừ bọ trĩ. Phun sản phẩm 

Zisento và Afico để ngừa nấm bệnh, và giúp trái chanh 
bóng láng... ”. 

Chúng tôi đã rất vinh dự khi được chính tác giả đọc cho 
nghe bài vè chú viết về các công ty Nicotex. Chứng kiến 
chú say sưa đọc bài vè trong tiếng vỗ tay theo nhịp của 
những người xung quanh, chúng tôi mới thấy được tình 
yêu chú dành cho công ty Nicotex. Với tôi, bài vè chú viết 
về công ty có lẽ là bài vè hay nhất, toàn diện nhất, sâu sắc 
nhất. Bài vè nói về tất cả các mặt hoạt động của công ty, 
từ con người đến lịch sử thành lập, từ sản phẩm tới chiến 
lược của công ty, từ thị trường tới các loại cây trồng được 
bảo vệ. 

Giọng đọc của chú khoẻ khoắn, phải nghe tác giả đọc trực 
tiếp mới thấy được tình thần của bài vè. Và tác giả của nó 
phải là người có tình yêu, có sự nghiên cứu dày công lắm 
mới viết được bài vè như thế. Tôi tin, đây chính là điểm 
nhấn của cuốn bản tin/kỷ yếu chào mừng sự kiện 25 năm 
ngày thành lập công ty tới đây của Nicotex. 

Rời gia đình chú Hải trong niềm vui vì được thưởng thức 
một bữa tiệc của ngôn từ về Nicotex mà chúng tôi, những 
người con của Nicotex thêm tự hào, yêu quý công ty mình 
hơn. Cảm ơn người nông dân mang tên Trịnh Đông Hải – 
người đã dành tình cảm đặc biệt cho Nicotex. Với những 
tình cảm ấy, Nicotex có thêm sức mạnh để tiếp tục thực 
hiện sứ mệnh của mình với bà con nông dân trên khắp mọi 
miền đất nước./.

Cẩm Miên
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NĂM TÙNG 
ĐẠI LÝ TIN CẬY CỦA NICOTEX CẦN THƠ

Trong tâm trí của tôi ( có lẽ, không chỉ riêng tôi) 
những người làm kinh doanh đều rất sắc sảo, hoạt 
bát... Ấy vậy mà ông chủ đại lý Năm Tùng ( Xã 

Định Thành – Huyện Thoại Sơn – Tỉnh An Giang) lại 
hoàn toàn phá vỡ những định kiến đó. 

Ấn tượng của tôi về ông chủ đại lý đã được định hình từ 
năm 2011, khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trong chương 
trình hội nghị học tập mô hình của Công ty Cần Thơ. Ấn 
tượng ấy được khẳng định sâu sắc hơn với lần gặp mặt lần 
này. Vẫn thần thái hiền hoà, cách nói chuyện nhỏ nhẹ và 
ôn tồn, đại lý vui vẻ tiếp chúng tôi khi trời đã đứng bóng, 
trong cái nắng có phần bỏng rát giữa trưa hè và ( quan 
trọng nhất là) đang giấc ngủ trưa của gia đình ông.
Đại lý Năm Tùng là khách hàng thân thiết của Công ty 
Cần Thơ kể từ khi còn là chi nhánh. Đã bán các sản phẩm 
của Nicotex gần 10 năm, chính vì vậy ông hiểu rất rõ 
từng sản phẩm của Nicotex mà ông đang kinh doanh. Khi 
chúng tôi ngỏ ý đề nghị đại lý đánh giá sản phẩm thì ông 
nhỏ nhẹ: “ Các sản phẩm của Nicotex có chất lượng ở 
mức khá, giá thành phù hợp và dễ sử dụng với các cây 
trồng trong vùng. Điểm ưu việt của các sản phẩm Nicotex 
là các sản phẩm có bao bì chắc chắn, bao bọc thành nhiều 
lớp nên độ bảo vệ môi trường cao hơn các công ty khác. 
Nhưng điểm yếu là các sản phẩm của Nicotex có đối 
tượng phòng trừ và đối tượng cây trồng được bảo vệ in 
trên mẫu mã ít hơn so với các đối thủ. Khi nông dân đến 
mua sản phẩm, họ mua theo thói quen dùng sản phẩm. 
Nhưng khi cần dùng sản phẩm mới thì họ xem trên bao 
bì, dù sản phẩm thực tế có thể phòng trừ trên đối tượng 
cây trồng đó, phòng sâu bệnh đó nhưng chỉ cần không ghi 
trên bao bì là họ lại e ngại, lo sợ.....”. Bên cạnh đó ông 
cũng cho rằng các chính sách của công ty Cần Thơ và chi 
nhánh An Giang rất phù hợp với lợi ích của đại lý và của 
bà con nông dân. 
Dưới một góc nhìn khác, đại lý đánh giá lực lượng cán 
bộ kỹ thuật của Nicotex tại địa bàn còn mỏng so với các 

doanh nghiệp cùng ngành khác. Đại lý phân tích 
rằng “ Muốn hàng hoá được bà con nông dân biết 
đến nhiều hơn nữa thì cần tăng thêm nhiều cán bộ 
hơn để thực hiện các phương thức trình diễn sản 
phẩm. Chỉ có thông qua trình diễn sản phẩm thì 
bà con mới biết tới hiệu quả của sản phẩm, không 
có con đường nào để gây lòng tin với nông dân 
tốt bằng con đường đó”. Đại lý cũng cho rằng các 
sản phẩm của Nicotex đều được người dân dùng 
theo thói quen và sự giới thiệu của hàng xóm theo 
kiểu “ tiếng lành đồn xa”. Một người dân dùng 
sản phẩm thấy hiệu quả thì sẽ giới thiệu cho hàng 
xóm và mùa trước dùng thì mùa sau cũng cứ thế 
là dùng. 
Rất khiêm tốn, đại lý chia sẻ với chúng tôi rằng thị 
phần các sản phẩm của Nicotex mà đại lý tiêu thụ 
chiếm 40% tổng doanh thu. Tuy vậy, đại lý vẫn 
nhận định các sản phẩm thuốc trừ sâu của Nicotex 
chưa mạnh lắm. Với thái độ góp ý chân thành, ông 
cũng cho rằng Nicotex cần sử dụng các phương 
thức xúc tiến bán hàng hiện đại nhiều hơn nữa để 
sản phẩm của Nicotex được khẳng định thương 
hiệu vững chắc trong lòng bà con nông dân, đặc 
biệt là với thị trường An Giang- nơi có rất nhiều 
các đối thủ cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực thuốc 
BVTV. 
Trong lúc đang vui về sản phẩm, đại lý cũng bộc 
bạch: “ Có những nông dân khi đến với đại lý, 
được tôi giới thiệu một số sản phẩm của Nicotex 
thì lại tỏ ý nghi ngờ về hiệu quả sản phẩm khi 
thấy giá thành sản phẩm của Nicotex thấp hơn giá 
các sản phẩm cùng loại của đối thủ. Lúc đó tôi 
phải giải thích về nguồn gốc công ty từ Bộ Quốc 
Phòng, sản phẩm không chỉ vì lợi nhuận mà cao 
hơn là vì hiệu quả đem lại cho nhà nông nên giá 
thành thấp hơn cũng là điều dễ hiểu”. Tôi hiểu, 
tình cảm với Nicotex và trách nhiệm của một 
người gắn bó lâu năm với Nicotex đã khiến ông 
hoàn thành công việc chí tình chí nghĩa đó!
Là đại lý hợp tác toàn diện với Nicotex, chính 
vì vậy, công tác thanh toán công nợ với công ty 
của đại lý Năm Tùng luôn được thực hiện theo 
đúng cam kết đầu vụ. Và cũng giống như các đại 
lý khác, đại lý luôn là trung gian để tư vấn với 
bà con nông dân về các thông số kỹ thuật, phân 
tích ưu điểm của các sản phẩm để thuyết phục 
bà con nông dân. Nhờ đó mà mối quan hệ khăng 
khít giữa công ty với đại lý và giữa đại lý với bà 
con nông dân và giữa công ty với bà con nông dân 
ngày càng được củng cố, phát triển./.

Minh Huy
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“Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, 
hãy trở thành một người có giá trị! ” Vân Hà

“Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng 
cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh 
phúc mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị”. 

Câu châm ngôn này tôi đã đọc được từ khi đang 
ở tuổi 15. Cứ nghiền ngẫm, suy nghĩ đến tận 
bây giờ, tôi ngày càng hiểu hơn giá trị của câu 

nói này. Cuộc sống luôn đặt ra cho con người nhiều 
thử thách và chính những thử thách đó đã tạo nên sự 
khác biệt giữa họ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi 
người đều có hai sự lựa chọn, hoặc trở thành gánh 
nặng cho gia đình và xã hội, hoặc trở thành người hữu 
ích. Sự lựa chọn này là kết quả của 
thái độ sống của mỗi người.

Trong cuộc sống với mỗi người 
không phải lúc nào cũng được lập 
trình sẵn bằng những êm ả, bằng 
phẳng. Đường đời cũng có nhiều 
khúc quanh co, gập ghềnh như 
những con đường chúng ta hay đi 
trên mặt đất. Thế nên, cuộc sống 
vốn đa màu, muôn sắc nên mỗi 
người có cách tiếp nhận khó khăn 
khác nhau. Với người lạc quan, 
nhiều năng lượng sống thì nhìn khó khăn như một thử 
thách mà mình cần vượt qua. Đồng thời, họ tìm cách 
để vượt qua. Ngược lại, với những người thiếu tự tin 
lại thấy khó khăn đó là quá sức, họ không muốn vượt 
qua và vội buông xuôi, bỏ mặc ngay khi mới bắt đầu. 

Xin kể câu chuyện về một chàng trai trẻ luôn luôn 
cảm thấy buồn chán, đến mức không thể có hứng học 
tập, làm việc. Một lần, chàng trai đã phàn nàn với 
người thầy giáo già về những khó khăn của mình và 
việc cảm thấy buồn chán khi học mãi mà không tiến 
bộ.

Vị thầy giáo nọ lẳng lặng đưa cho chàng trai trẻ một 
thìa muối và một cốc nước nhỏ. “Con cho thìa muối 
này vào cốc nước và uống thử đi”. Chàng trai làm 
theo và thấy cốc nước mặn chát. Người thầy lại dẫn 
anh ra một hồ nước gần đó, đổ một thìa muối đầy 
xuống nước và yêu cầu chàng trai nếm thử. Nước 
trong hồ không mặn thêm lên, chàng trai nhận xét.

Lúc này, người thầy phân tích, ai cũng có lúc gặp khó 
khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống 
như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó 
theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn 
rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không 

làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với 
những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ 
sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và 
chẳng bao giờ học được điều gì có ích. 

Câu chuyện trên, bài học trên với mỗi chúng ta thật 
có giá trị và ý nghĩa lớn. Với Công ty CP Nicotex 
ở thời điểm hiện tại, khi nêu lên câu chuyện này để 
mỗi CBCNV nhìn lại bản thân khi ứng phó với những 
khó khăn bằng thái độ tích cực hay sự bạc nhược, 
mệt mỏi. Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam, 
hiện nay chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, 

trong đó có cả khó khăn chung của 
thời tiết, khó khăn về sự cạnh tranh 
quyết liệt trong ngành. Tuy vậy 
cũng có những khó khăn chủ quan 
như về hàng hóa, nhân sự. Một số 
CBCNV không có sự ổn định về 
nhận thức, chân lý sống, quan điểm 
sống; đồng thời, sự chỉ đạo của 
Ban Tổng giám đốc và các phòng 
ban chức năng công ty mẹ xuống 
các công ty thành viên chưa kịp 
thời, linh hoạt. Một số công ty còn 

buông lỏng quản lý trên nhiều lĩnh vực từ thống nhất 
tư tưởng, quản trị nhân sự, đến hoạt động kinh doanh 
và quản lý tài chính… 

Mặc dù thời gian qua Công ty đã thực hiện một số 
biện pháp như kiện toàn tổ chức, nhân sự tại một số 
công ty thành viên. Hoạch định lại mục tiêu chiến 
lược kinh doanh dài hạn; phát động tinh thần khởi 
nghiệp trong toàn hệ thống… Tuy nhiên, vẫn còn 
những khó khăn, hạn chế cần khắc phục-đặc biệt là về 
công tác tư tưởng, nhân sự. Đây chính là vấn đề quan 
trọng bởi trong bất kỳ công việc nào, thời điểm nào, 
con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, hơn lúc 
nào hết, mỗi CBCNV cần tỉnh táo, sáng suốt để nhận 
định tình hình và thể hiện tinh thần quyết tâm cao, 
chấp nhận hy sinh quyền lợi của cá nhân để chung tay 
vượt qua khó khăn. 

Cụ thể, Công ty mẹ phải nâng cao hơn nữa khả năng 
đầu tàu trong vấn đề mở rộng ngành nghề, tiếp cận 
tiến bộ của khoa học, công nghệ, kỹ thuật; khai thác 
các nguồn lực về vốn, thương hiệu chung; trong vấn 
đề quan hệ đối ngoại để mở đường cho các công ty 
con phát triển... Cùng đó, các công ty con phải thực 
sự chủ động kinh doanh, đảm bảo sự tồn tại và phát 
triển của mình theo nguyên tắc lấy ngành nghề truyền 



Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
đã ban hành thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, 

quy định về Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật, bao gồm: 
đăng ký; khảo nghiệm; sản xuất, buôn bán; xuất khẩu, 
nhập khẩu; kiểm tra chất lượng; chứng nhận hợp quy 
và công bố hợp quy; bảo quản, vận chuyển; sử dụng; 
ghi nhãn; bao gói; quảng cáo; thu hồi, tiêu huỷ thuốc 
bảo vệ thực vật ở Việt Nam. 

Thông tư này có hiệu lực từ 
ngày 1/8/2015 và thay thế 
các thông tư số 03/2013, 
14/2013, 18/2011, 85/2011, 
77/2009/ TT-BNNPTNT và 
Quyết định số 97/2008/QĐ-
BNNPTNT.

Các nội dung thay đổi, bổ 
sung trong thông tư 21/2015 
chủ yếu sẽ theo chiều hướng 
siết chặt hơn công tác đăng 
ký sản phẩm vào danh mục 
cũng như giảm số lượng tên 
thương mại lưu hành trên 
thị trường. Đồng thời, quản lý chặt hơn đối với nhãn 
mác, thuốc BVTV lưu thông trên thị trường, yêu cầu 
nội dung in trên nhãn đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, rõ 
ràng hơn để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. 
Các yêu cầu mới này sẽ gây không ít khó khăn cho 
doanh nghiệp trong công tác đăng ký sản phẩm và 

trong việc ghi nhãn thuốc BVTV để đáp ứng đúng và 
đủ yêu cầu theo quy định. 

Các nội dung thay đổi này có tác động lớn vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Nicotex. Với những quy 
định mới, việc đăng ký sản phẩm mới sẽ gặp nhiều 
khó khăn vì chi phí đăng ký tăng gấp 2 lần trước đây, 
có một số dạng thành phẩm cũng sẽ bị loại bỏ trong 
5 năm tới đây và các thay đổi về quy định ghi nhãn 
hàng hoá sẽ gây tổn thất về kinh tế cho công ty do phải 
chỉnh sửa nhãn mác đề phù hợp với quy định mới. Bên 
cạnh đó, những thay đổi này cũng tạo thuận lợi cho 

hệ thống Nicotex chúng ta 
vì các công ty thuốc BVTV 
với quy mô nhỏ sẽ dần bị 
loại bỏ do không đủ nguồn 
lực đầu tư cho sản phẩm để 
phát triển thị trường, giảm 
bớt đối thủ cạnh tranh trên 
thị trường, nhất là khối các 
công ty nhỏ chuyên cạnh 
tranh về giá. 

Để đảm bảo thực hiện tốt 
các quy định của nhà nước 
trong lĩnh vực đăng ký, xuất 
nhập khẩu, sản xuất và kinh 

doanh thuốc BVTV đồng thời nắm được những khó 
khăn trong công tác triển khai áp dụng quy định mới 
để có những biện pháp ứng xử phù hợp, Công ty Cổ 
phần Nicotex mong muốn các công ty thành viên 
nghiên cứu chi tiết thông tư để áp dụng vào công tác 
sản xuất, kinh doanh tại đơn vị mình./.

THÔNG TƯ SỐ 21 CỦA BNNPTNT 
VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV

Hải Huy
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thống làm nền tảng và mạnh dạn khai thác các lợi thế 
so sánh tại địa bàn đóng quân để mở rộng ngành nghề, 
trở thành công ty đa ngành.

Đối với toàn bộ hệ thống Nicotex, cần thống nhất về 
mục tiêu sống hướng thiện để có lý tưởng sống, làm 
việc cao cả. Yêu cầu các cán bộ lãnh đạo phải là những 
người tiên phong gương mẫu trong việc sửa đổi bản 
thân, làm gương cho các cán bộ cấp dưới, làm gương 
cho lớp cán bộ trẻ noi theo. Đồng thời, đẩy mạnh cải 
cách về kỹ năng quản trị điều hành; nâng cao khả 
năng dám nghĩ, dám làm của các cán bộ chỉ huy các 
cấp; nâng cao khả năng hợp tác giữa các bộ phận theo 
chiều dọc và chiều ngang trong toàn hệ thống; xây 
dựng kế hoạch rèn luyện cụ thể đối với từng cá nhân 
và tập thể trong việc thống nhất tư tưởng hướng thiện 
thông qua 5 nội dung mà công ty mẹ đang hướng dẫn. 
Tăng cường tiếp xúc thường xuyên giữa cán bộ lãnh 
đạo của công ty mẹ và các công ty thành viên. Làm 

rõ trách nhiệm của những người đứng đầu ở mỗi bộ 
phận, mỗi công ty để tăng cường trách nhiệm cũng 
như ý thức về tự chịu trách nhiệm của mỗi lãnh đạo, 
nhằm mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Trong thời điểm này, chúng ta cần suy ngẫm nghiêm 
túc hơn khi nào hết về giá trị của lời răn dạy “Lửa thử 
vàng, gian nan thử đức”. Trước những khó khăn, cách 
mỗi chúng ta ứng phó cho thấy giá trị, bản lĩnh của 
chính mình. Sự nỗ lực để vượt qua khó khăn sẽ mang 
đến những cái kết có hậu cho chính chúng ta. Đôi khi, 
sự vội vàng bỏ cuộc, sự trốn tránh, ra đi lại mang đến 
kết cục chỉ là “thả mồi bắt bóng”. Vì thế, mỗi cá nhân 
cần gắn bó, đoàn kết hơn nữa, cố gắng hơn nữa vì cái 
chung để mang đến những kết quả tốt hơn, để mỗi 
chúng ta luôn là một tài sản có giá trị của Nicotex. 
Khi thành quả chung đạt được, chắc chắn mỗi người 
sẽ thấy tự hào cũng như được hưởng thụ xứng đáng 
với những công sức mà mình đã bỏ ra./.



Các công việc của Tổ chỉ đạo vô cùng quan trọng đối với các công ty miền Tây, nhất là trong bối cảnh 
cả 2 công ty đang ở thế bị cạnh tranh gay gắt. “ Tổ chỉ đạo không phải là đơn vị trực tiếp làm ra tiền 
của, không trực tiếp bán hàng, nhưng lại có tác động chính trị, xã hội, kinh tế và đạo đức để ra được 
một kết quả tốt hơn cho các công ty kinh doanh”. Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam nhận định. 
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TỔ CHỈ ĐẠO MIỀN TÂY 
CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào của nền 
kinh tế - xã hội, đội ngũ nhân sự luôn là đối 
tượng chính cần được quan tâm và đầu tư 

để có được chất lượng tốt nhất. Và sử dụng nhân 
sự như thế nào cho phù hợp với yêu cầu công 
việc, tận dụng được hết những kiến thức cũng 
như kinh nghiệm mà nhận sự có, đó chính là điều 
thể hiện được tầm nhìn của những nhà lãnh đạo.

Những năm trở lại đây, với thị trường Miền Tây 
Nam bộ, dưới sức ép cạnh tranh gay gắt của các 
công ty đối thủ, thị phần của Nicotex đang dần bị 
thu hẹp. Làm thế nào để có thể chiếm lĩnh lại các 
thị phần mà trước đây chúng ta đã có? Làm thế 
nào để Ban Tổng giám đốc có thể vươn dài cánh 
tay, trực tiếp nắm bắt thông tin và chỉ đạo các 
công ty thành viên ở 
thị trường này ? Đối 
tượng nào có thể giúp 
Ban Tổng giám đốc 
thực hiện được vai trò 
của mình ở đây ?... 
Rất nhiều câu hỏi đã 
được đặt ra. Và Tổ chỉ 
đạo Miền Tây Nam 
bộ được ra đời để trả 
lời những câu hỏi đó.

Với hệ thống Nicotex, 
Tổ chỉ đạo Miền Tây Nam bộ mới được thành 
lập cách đây 6 tháng. Nguồn nhân sự của Tổ, cho 
đến thời điểm hiện tại có 3 thành viên, trong đó 
đồng chí Phó Tổng giám đốc Hà Văn Trở là tổ 
trưởng, 2 thành viên là đồng chí Đỗ Văn Hoá – 
nguyên Giám đốc công ty Tiền Giang và đồng 
chí Nguyễn Hữu Hiệu – nguyên Giám đốc công 
ty Thái Bình. Không cần phải nói gì nhiều, chắc 
chắn các thành viên Nicotex đều hiểu tại sao lại 
là các đồng chí này. Bởi như đồng chí Tổng Giám 
đốc đã nói “ Không có chuyên gia nào của Nicotex 
về chính sách giá và tài chính tốt bằng đồng chí 

Trở. Không ai hiểu thị trường miền Tây Nam Bộ 
như đồng chí Hoá. Và không ai giỏi công tác xúc 
tiến bán hàng như đồng chí Hiệu”.

Nhiệm vụ của Tổ chỉ đạo miền Tây theo quy 
chế hoạt động là: 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 Tổng giám đốc 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 Tổng 
giám đốc công ty đối với thị trường miền Tây 
Nam bộ đối với hoạt động kinh doanh, nhân sự, 
tài chính, đầu tư. Xử lý các tình huống đột xuất 
và báo cáo kịp thời về công ty mẹ. Đôn đốc kiểm 

tra giám sát và tư vấn 
các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và 
đầu tư của các công 
ty miền Tây. Phối 
hợp với các phòng 
chức năng công ty mẹ 
thực hiện các nhiệm 
vụ tại các công ty 
miền Tây như: Tham 
mưu, hỗ trợ công tác 
định vị sản phẩm phù 

hợp cho từng vùng sinh thái và phù hợp với từng 
đối tượng cây trồng; Tham mưu, hỗ trợ công tác 
xây dựng giá và chính sách bán hàng; Tham mưu, 
hỗ trợ công tác phát triển, quy hoạch mạng lưới 
đại lý sát người tiêu dùng hơn; Tham mưu, hỗ 
trợ công tác xúc tiến bán hàng, quảng bá thương 
hiệu; Tham mưu, hỗ trợ công tác quy hoạch và 
phát triển nhân sự. Trên thực tế, Tổ chỉ đạo đã 
hoạt động đúng với cái tên của nó, tham gia chỉ 
đạo, tham mưu cho các công ty thành viên chứ 
không phải trực tiếp xử lý. Và tổ chỉ trực tiếp xử 
lý khi đứng ở vị trí thay mặt Tổng giám đốc xử 
lý các công việc cấp bách của các công ty khi cần 

Mai Duyên
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thiết, có những sự việc thậm chí được quyền xử lý 
xong mới báo cáo Tổng Giám đốc. 

Mặc dù mới được thành lập, nhưng Tổ chỉ đạo đã 
rất tích cực trong công tác hỗ trợ các công ty trong 
việc xác định bộ sản phẩm mục tiêu, hoạch định 
chính sách giá cả, nắm bắt tình hình thị trường về 
giá và mẫu mã để phản ánh kịp thời về công ty 
mẹ, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, 
truyền tải định hướng của công ty mẹ tới các công 
ty thành viên phía Nam và hỗ trợ các công ty 
miền Tây về cách làm để thay đổi nhận thức của 
các bộ quản lý.... Bên cạnh đó, thành viên của 
Tổ cũng tham gia vào các hoạt động khác như: 
Chỉ đạo giám sát kiểm kê, phân loại đánh giá chất 
lượng phụ liệu chuyển từ công ty Thanh Thái vào 
Nam Thái Dương; Chỉ đạo kiểm tra giám sát việc 
bàn giao Giám đốc của công ty Nam Thái Dương 
và Tiền Giang; Đi khảo sát tình hình đại lý và tổ 
chức một số hội thảo, hội nghị nông dân....

Như vậy, có thể thấy, Tổ chỉ đạo miền Tây đã thực 
hiện tốt các nhiệm vụ của mình và các đồng chí 
hiện giờ đang là cố vấn, chuyên gia, tham mưu 
cho các công ty thành viên và giúp việc đắc lực 
cho Ban Tổng giám đốc. 

Kết quả khảo sát của Tổ chỉ đạo miền Tây đối 
với nông dân cho thấy: Nông dân tin tưởng vào 
bộ sản phẩm của Nicotex, Sử dụng sản phẩm của 
Nicotex cũng mang lại hiệu quả phòng trừ cao 
và giá thành hợp lý. Nhưng cũng nhiều ý kiến 
cho rằng Nicotex có quá ít chương trình truyền 
tải thông tin tới người dân. Trước đây người dân 
chỉ biết đến sản phẩm thuốc trừ sâu Quốc Phòng 
với sản phẩm Sattrungdan, không biết đến công 
ty Nicotex hiện nay. Nay công ty triển khai các 
chương trình trình diễn, hội nghị đầu bờ để giới 
thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm 
thì nông dân mới biết đến Nicotex và đề nghị cần 
triển khai nhiều chương trình hơn nữa để nông 
dân biết đến thương hiệu và sản phẩm của chúng 
ta nhiều hơn. 

Trong chuyến công tác của chúng tôi tại Công 
ty Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệu, một 
thành viên tích cực của tổ đã đi cùng chúng tôi. 
Đi đến đâu, đồng chí cũng sử dụng kiến thức và 
kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các đồng chí cán 
bộ kinh doanh trong công tác tư vấn với đại lý và 
nông dân. Các đồng chí của công ty Tiền Giang 
cũng chia sẻ, trong thời gian vừa qua Tổ đã lăn 

lộn cùng với các anh em dưới các cơ sở để tìm 
hiểu thị trường, và đã thực hiện công việc với tinh 
thần cống hiến hết mình vì sự phát triển chung 
của thương hiệu Nicotex.

Đối với các đồng chí trong Tổ, ngoài đồng chí Đỗ 
Văn Hoá vốn đã sinh sống và làm việc lâu năm ở 
miền Nam nên có sự am hiểu văn hoá, thị trường, 
2 thành viên còn lại đều là những người hoàn toàn 
mới cả về văn hoá và thị trường. Chính vì thay 
đổi môi trường và vị trí công tác nên các đồng chí 
phải có thời gian nhất định nhập cuộc làm quen để 
tìm hiểu về thị trường, đại lý, phong tục tập quán 
chắm sóc, gieo trồng, sử dụng thuốc BVTV, làm 
quen với phong tục tập quán sinh hoạt của người 
Miền Tây. Theo như đồng chí Nguyễn Hữu Hiệu 
thì “ Bản thân tôi, chuyển đổi nhiệm vụ từ chỉ đạo 
trực tiếp sang công tác tham mưu nên còn nhiều 
bỡ ngỡ. Công việc lại thường xuyên đi công tác 
xa nhà, tình cảm gia đình bị chi phối nên hiệu suất 
làm việc cũng chưa thực sự cao. Tuy vậy, chúng 
tôi có thuận lợi đó là được sự quan tâm và chỉ đạo 
của ban Tổng giám đốc, trực tiếp là đồng chí phó 
Tổng giám đốc Hà Văn Trở, chính vì vậy nên các 
công việc luôn được hoàn thành tốt đẹp. Bên cạnh 
đó là sự nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ về phương tiện 
đi lại, nơi ăn chốn ở từ các công ty thành viên nên 
Tổ hoạt động thực sự rất thuận lợi”. 

Các công việc của Tổ vô cùng quan trọng đối với 
các công ty miền Tây, nhất là trong bối cảnh cả 2 
công ty đang ở thế bị cạnh tranh gay gắt. “ Tổ chỉ 
đạo không phải là đơn vị trực tiếp làm ra tiền của, 
không trực tiếp bán hàng, nhưng lại có tác động 
chính trị, xã hội, kinh tế và đạo đức để ra được 
một kết quả tốt hơn cho các công ty kinh doanh”. 
Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam nhận định 
trong cuộc họp với Tổ chỉ đạo ngày 11 tháng 7 
vừa qua. 

Hoạt động chính thức mới được 6 tháng, nhưng 
những gì các đồng chí trong Tổ chỉ đạo đã làm 
được đối với các công ty miền Tây là không hề 
nhỏ. Dù vậy, những khó khăn về cơ sở vật chất, 
những trở ngại về tâm lý ( của một số thành viên 
trong Tổ)vẫn là vấn đề cần được khắc phục. Sự 
quan tâm từ Ban Tổng giám đốc, sự hỗ trợ giúp 
đỡ từ các công ty thành viên và sự tin yêu của các 
đại lý và bà con nông dân chắc chắn sẽ là niềm 
động viên to lớn để Tổ chỉ đạo hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của mình./.
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CHEVIN - DÒNG SẢN PHẨM ƯU VIỆT VỚI   “TÁC ĐỘNG KÉP”
 A. Dũng

Thông thường, mỗi loại thuốc đều chỉ có công 
dụng và có tính chất “chữa bệnh” cho cây. Thế 
nhưng, ở Công ty Cổ phần Nicotex có khá nhiều 

loại thuốc bảo vệ thực vật vừa chữa được bệnh lại vừa 
có tác dụng nuôi dưỡng cây bởi tính “tác động kép” 
của thuốc. Sản phẩm Chevin là một trong số những 
loại thuốc có đặc tính này.

Sản phẩm Chevin của Công ty Cổ phần Nicotex được 
biết đến là thuốc trừ nấm có tác động nội hấp. Loại 
thuốc này có công dụng chính là đặc trị bệnh khô vằn 
hại lúa, rỉ sắt hại cà phê, vàng rụng lá/cao su (Chevin 
5SC), Khô vằn/lúa (Chevin 10SC, Chevin 40WG). 

Với thành phần gồm Hexaconazole 50 g/l (100 g/l); 
phụ gia 950 g/l (900 g/l), Chevin hoạt động theo cơ 
chế diệt trừ nấm bệnh. Thuốc sau khi nội hấp vào lá 
cây trồng sẽ dịch 
chuyển mạnh theo 
hướng ngọn có tác 
dụng phòng và trừ 
nấm bệnh gây hại 
cây trồng. Cụ thể 
là có tác dụng kìm 
hãm sự khử methyl 
của sterol (sinh tổng 
hợp ergosterol). Hay 
nói cách khác, thuốc 
ức chế các phản ứng 
sinh tổng hợp trong tế bào của vi sinh vật gây bệnh, 
làm cho sợi nấm không xâm nhập hoặc là không phát 
triển được trong tế bào cây ký chủ. 

Sản phẩm Chevin có điểm nổi bật là có phổ tác dụng 
rộng, hiệu lực cao phòng trừ các bệnh lem lép hạt lúa, 
bệnh đốm lá hại cà phê; bệnh phấn trắng hại rau, bầu 
bí, bệnh thán thư, gỉ sắt cà phê, bệnh phấn trắng hại 
nho, bệnh sẹo táo, bệnh phấn trắng gỉ sắt cho cây hoa 
cảnh… Ngoài ra, Chevin còn được dùng để phòng trừ 
các bệnh vàng lá/lúa; nấm hồng, đốm vòng ở cây cà 
phê; trừ đốm lá ở lạc, đậu tương; bệnh khô vằn ở ngô, 
phấn trắng ở xoài, nhãn; phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt, 
đốm đen ở hoa hồng; lở cổ rễ ở thuốc lá, bầu bí; ghẻ 
sẹo ở cam; sương mai, phấn trắng ở cây nho; thán thư 
ở cây điều.                        

Cùng chung thành phần, với mỗi loại cây trồng theo 
đặc thù vùng, miền Chevin lại có những dòng sản 

phẩm đặc trưng. Đó là dòng sản phẩm Chevin 5SC 
dành cho cây lúa với tác dụng trị bệnh khô vằn (đốm 
vằn); dòng sản phẩm dành cho cây cà phê với tác 
dụng trị bệnh rỉ sắt; với cây cao su, Chevin cho ra 
đời sản phẩm trị bệnh vàng rụng lá. Dòng sản phẩm 
Chevin 10SC, Chevin 40WWG để trị bệnh khô vằn 
(đốm vằn) ở lúa.

Điểm ưu việt nữa của Chevin là thuốc thấm sâu nhanh 
vào lá cây trồng ngay sau khi phun từ 1-2 giờ, do 
vậy không bị rửa trôi bởi nước mưa hay nước tưới. 
Thuốc có cơ chế “tác động kép”: Vừa kìm hãm sự 
phát triển, lây lan vừa tiêu diệt nấm bệnh. Đồng thời, 
thuốc có tác dụng dưỡng cây, làm xanh lá, cứng cây, 
tăng cường khả năng quang hợp giúp cho cây khoẻ 
cho năng suất cao, nông sản sáng đẹp.

Hơn nữa, trong thời 
điểm người tiêu 
dùng e ngại các loại 
hóa chất bảo vệ thực 
vật tồn dư trên thực 
phẩm gây hại cho 
sức khỏe thì sản 
phẩm Chevin đã giải 
tỏa được nỗi lo đó, 
mang lại yên tâm 
cho người sử dụng. 
Đó là thuốc có độ 

độc thấp, thời gian cách ly ngắn (7 ngày) an toàn với 
con người và môi trường, rất ít độc với cá và ong. 
Trong cơ thể động vật máu nóng thuốc nhanh chóng 
bị thải ra ngoài, không tích luỹ trong các mô; thuốc 
cũng phân huỷ rất nhanh trong cây và đất.

Để phát huy tối ưu nhất hiệu quả của sản phẩm Chevin, 
các kỹ sư nông nghiệp của Công ty Cổ phần Nicotex 
khuyên bà con khi sử dụng chú ý phun thuốc khi bệnh 
chớm xuất hiện. Nếu bệnh nặng phun lần 2 sau lần 1 
từ 7-14 ngày; có thể hỗn hợp với nhiều thuốc BVTV 
ngoại trừ thuốc có tính kiềm; ngừng phun thuốc trước 
khi thu hoạch 7 ngày nhằm đủ thời gian phân hủy, 
đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

Bà con nông dân cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng hoặc tham khảo ý kiến của những 
người có chuyên môn để sản phẩm đạt hiệu quả cao 
nhất và tăng hiệu quả kinh tế cho người dùng./.
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SẢN PHẨM MỚI - SẢN PHẨM TỐT

NICOTEX TIN YÊU

Nguyễn Hữu Hiệu

( Kính tặng các anh em trong cộng đồng Nicotex )

Chào các anh!
Người chiến sỹ Nicotex thân thương! 

Năm xưa canh giữ biên cương, biển trời
Mang lại hạnh phúc cho đời

Em thơ đến lớp, bầu trời bình yên
Giặc thua, thời chiến hết rồi.

Nay muốn cây trái đâm chồi nở hoa ( Ngày xưa và ngày nay)
Bởi thế nên những ngày qua

Anh không quản ngại, xông pha thương trường
Giúp cho đồng ruộng quê hương

Vườn cây xanh tốt, đồi nương mượt mà.
Giúp dân trồng lúa, trồng cà ( Cà phê)
Chuyển giao kỹ thuật quê nhà đổi thay

Vùng đồng bằng hay Tây Bắc
Vùng cao nguyên, Gia Lai  hay Đắc Lắc

Bước chân anh khắp mọi miền
Anh đi công tác tuyên truyền thuốc, phân

  Chia sẻ kinh nghiệm ân cần
Áp dụng khoa học giúp dân xóa nghèo

Anh đi qua núi qua đèo
Giúp dân phun thuốc, đúng theo qui trình

Thử nghiệm một số mô hình
Rút ra kinh nghiệm để mình nhân lên

Từ cấp dưới đến cấp trên
Tập trung sức mạnh đi lên bản làng

Xe lớn xe bé chở hàng
Diệt triệt cỏ dại phá đồi cỏ hoang

Ai ai cũng thấy ngỡ ngàng
Có Ni – phô - sát xóm làng rảnh tay

A - Cê – ni - đat  rất hay
Diệt cỏ phổ rộng, lúa 5 – 10 ngày ( Cấy 5 -10 ngày)

Sát trùng đan khỏi phải bàn.
Trừ sâu cuốn lá an toàn cho cây.

Dy - lan triệt phá ổ sâu.
Nguồn gốc sinh học rau màu tốt tươi.

Hai năm năm một chặng đường
Ngành nghề phát triển, thị trường vươn xa

Cho tôi hát tặng bài ca
Người Nicotex thật là tin yêu.

Thành viên Tổ chỉ đạo công tác miền Tây
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GÓC HỌC TẬP

QUẢN LÝ BỆNH THÁN THƯ 
HẠI ỚT MÙA MƯA

Bệnh này xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh 
trưởng của cây, nhưng thường gây hại mạnh 

nhất là vào thời kỳ cây ớt cho trái. Bệnh do nấm 
Colletotrichum spp gây nên, làm thối trái hàng 
loạt
So với các loại cây trồng khác thì cây ớt có lợi 
nhuận rất cao, vào mùa nghịch, giá ớt lên tới 
40.000 - 50.000 đồng/kg. Chính vì vậy, tình hình 
dịch hại trên đối tượng này cũng phức tạp, nhất 
là vào mùa mưa. Do đó, bà con nông dân trồng 
ớt đạt hiệu quả thì phải vận dụng nhiều biện pháp 
kỹ thuật, từ khâu chọn giống đến chăm sóc và 
phòng trừ dịch hại.
Đối với cây ớt, nông dân cho rằng đối tượng nguy 
hiểm nhất là bệnh thán thư, hay còn gọi là bệnh 
đen trái. Bệnh này xuất hiện ở tất cả các giai đoạn 
sinh trưởng của cây, nhưng thường gây hại mạnh 

nhất là vào thời kỳ cây ớt cho trái. Bệnh do nấm 
Colletotrichum spp gây nên, làm thối trái hàng 
loạt. Biểu hiện đầu tiên của bệnh là những vết 
ướt trên trái, tiếp đến vết bệnh lúc đầu là những 
đốm tròn có màu xanh đậm, sau đó lớn dần có 
hình tròn hoặc bầu dục, vết bệnh lõm xuống có 
màu vàng nhạt đến trắng xám hoặc đen.Bệnh thán 
thư lây lan rất nhanh, nếu ruộng ớt bị nhiễm bệnh 
nặng sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất.
Để phòng trị hiệu quả bệnh này, bà con nông dân 
nên áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp như: Luân 
canh, không trồng cây họ cà ớt, chọn giống kháng 
bệnh, tỉa cành cho cây, trồng mật độ vừa phải, 
không nên bón thừa phân đạm, thu hái các trái 
bệnh đem tiêu hủy và sử dụng thuốc. Khi sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị sâu bệnh trên 
cây ớt, bà con cần chọn đúng loại thuốc, phun 
thuốc khi thật cần thiết và phải đảm bảo theo 
nguyên tắc 4 đúng./.

NICOTEX TIN YÊU

Hải Phương
Nguồn: Cục BVTV

NGHIÊN CỨU VỀ KÝ SINH TRÙNG LIÊN QUAN TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BỆNH THỰC VẬT

Một nghiên cứu mới về ký sinh trùng Albugo 
candida (A. candida), nguyên nhân gây 

nên bệnh đốm trắng trên một số loại rau, đã tiết 
lộ những thông tin quan trọng về sự phát triển 
của các bệnh thực vật, từ đó hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu.

 Về quá trình tiến hóa của ký sinh trùng, câu hỏi 
đặt ra là làm thế nào ký sinh trùng cùng tiến hóa 
với vật chủ. Ký sinh trùng thích ứng với phản ứng 
phòng vệ của sinh vật chủ và trong nhiều trường 
hợp, sự thích nghi này là khác nhau đối với từng 
loài vật chủ cụ thể.

A.candida là một tác nhân gây bệnh có thể dễ 
dàng bị nhầm lẫn với một loại nấm bệnh. Loại 
ký sinh trùng thực vật này có thể phát triển trên 
nhiều loại cây rau họ cải.

Giáo sư Jonathan Jones là người chủ trì nghiên 
cứu trong vòng 5 năm với sự tài trợ của Hội đồng 
Nghiên cứu châu Âu. Một nhóm các nhà khoa 
học đã sử dụng biện pháp xác định trình tự bộ 
gen để xác định sự khác biệt quan trọng giữa các 
chủng A. candida gây hại đối với cỏ dại và cây 
trồng. Nghiên cứu cho thấy rằng các chủng ký 
sinh trùng gây hại các cây trồng có thể thường 

xuyên tiếp nhận biến thể di truyền từ các chủng 
ký sinh trùng gây hại ở các loài cỏ dại.

Giáo sư Jonathan Jones nói: “Chúng tôi rất ngạc 
nhiên vì các chủng ký sinh trùng khác biệt cho 
thấy bằng chứng về sự trao đổi gen, mặc dù 
chúng sống trên các loài vật chủ khác nhau. Tuy 
nhiên, sau đó chúng tôi nhận ra rằng điều này có 
thể được giải thích bởi khả năng phi thường của 
ký sinh trùng trong việc ngăn chặn sự phòng thủ 
của vật chủ”.

Tiến sĩ Mark McMullan cho biết: “Tương tác 
và sự tiến hóa của thực vật và vi sinh vật là yếu 
tố cơ bản của sản xuất nông nghiệp và an ninh 
lương thực toàn cầu. Nhờ những tiến bộ trong 
nghiên cứu bộ gen, rất nhiều bộ gen của một loài 
hoang dã hoàn toàn có thể xác định được. Điều 
này đã mở ra cánh cửa cho các nhà khoa học tiến 
hành phân tích bộ gen của thực vật bằng cách sử 
dụng kỹ thuật di truyền quần thể, sự kết hợp các 
phương pháp tiên tiến đã bắt đầu phát triển từ lâu 
trước khi khám phá ra cấu trúc của ADN. Việc áp 
dụng các phương pháp này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự 
hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa của 
tác nhân gây bệnh ở thực vật”./.
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ĐẠO ĐỨC

NGẪM VỀ “NGỌT BÙI NHỚ LÚC ĐẮNG CAY…”

Những năm gần đây và đặc biệt trong thời gian 
này, Công ty CP Nicotex đang diễn ra thực 
trạng một số Công ty thành viên trong hệ 

thống Nicotex có sự thiếu ổn định về tổ chức, nhân sự 
và tư tưởng. Một số cán bộ đã từng gắn bó với Nic-
otex nhiều năm nhưng chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà 
sẵn sàng đi ngược lại những chủ trương, chính sách 
của Công ty; có thể từ bỏ công việc cùng thành quả 
mà mình đã chung tay gây dựng trong một thời gian 
dài để đi theo những cái lợi tức thì.

Không phải là người hoài cổ, chỉ thích sống với quá 
khứ hay “ngủ quên trên quá khứ”, nhưng người viết 
bài viết này vẫn muốn nhắc nhớ mỗi thành viên Nic-
otex hôm nay về cội nguồn, gốc rễ của mình; để mỗi 
CBCNV Nicotex hiểu và trân trọng hơn những gì 
chúng ta đang có, đang được hưởng; đồng thời thấy 
được trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay 
khắc phục khó khăn, xây dựng “mái nhà chung Nico-
tex” ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức của CBCNV 
Nicotex thời điểm mới thành lập, đến khi cổ phần hóa 
đã được duy trì, phát huy trong cả quãng thời gian 
dài. Ngay cả khi thực hiện tái cấu trúc, tinh thần ấy 
cũng vẫn được khẳng định về giá trị bền vững. Nhờ 
thế, sau một thời gian tái cấu trúc Công ty CP Nicotex 
theo mô hình “công ty mẹ, công ty con” chúng ta đã 
đạt được một số thành tựu quan trọng.

Mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng nhờ 
sự đoàn kết một lòng, việc tái cấu trúc diễn ra đúng kế 
hoạch, tiến độ. Các Công ty thành viên hoạt động độc 
lập, Công ty mẹ đã bàn giao toàn bộ nhân sự cho các 
công ty thành viên quản lý.

Giám đốc các Công ty thành viên đã quan tâm nhiều 
hơn trong việc đầu tư nhân sự, nhân sự hàng năm đều 
có sự tăng trưởng cao. Đồng thời, công tác đào tạo 
nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhân sự được 
quan tâm; nhiều công ty đã đầu tư thời gian, kinh phí 
cho cán bộ đi học tập tại các trung tâm đào tạo có uy 
tín. 

Đặc biệt, nhờ thực hiện tái cấu trúc nên các Công ty 
thành viên trong toàn hệ thống Nicotex đã tích cực 
chăm lo đời sống cho người lao động. Thu nhập của 
người lao động trong các Công ty năm sau cao hơn 
năm trước. Trong khi đó, hàng loạt doanh nghiệp trên 
toàn quốc đã không tìm được việc làm cho người lao 
động, đời sống của đại đa số người lao động trên khắp 
vùng miền của cả nước đều gặp rất nhiều khó khăn. 

Những thành quả này có được do HĐQT Công ty mẹ 
đã quyết định đúng đắn trong quá trình triển khai thực 
hiện đề án tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ, công 
ty con; việc tái cấu trúc hình thành các Công ty con đã 
giúp cho Công ty Mẹ và Công ty con chủ động trong 
việc quản lý và điều hành hoạt động, phát huy được 

mọi nguồn lực mà Công ty đang có. Giúp các công ty 
thành viên tận dụng tối đa các lợi thế so sánh để phát 
triển. Việc hoạch định các giải pháp chiến lược trong 
từng giai đoạn phát triển của Công ty đã được HĐQT 
Công ty mẹ và các Công ty thành viên thống nhất cao, 
điều hành đồng bộ, tạo ra hiệu quả trong quá trình đi 
lên của Công ty.

Nhắc lại những kết quả này để thấy các giá trị, lợi ích 
do thành quả tái cấu trúc mang lại đối với các Công ty 
thành viên. Và cụ thể nhất là đối với vấn đề tạo việc 
làm, thu nhập ổn định cho người lao động; nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Và 
nhắc lại những kết quả này cũng để mỗi cá nhân đang 
sống, làm việc tại Nicotex thêm trân trọng những gì 
chúng ta đang có được. Nhắc lại để mỗi người không 
quên những “ơn nghĩa” đối với thế hệ đã tiến hành 
cải tổ bộ máy Nicotex, tạo hành lang pháp lý, cơ chế 
chính sách cho mỗi đơn vị được phát huy sức mạnh, 
lợi thế và vươn lên phát triển theo năng lực của mình.

Thế nhưng, hiện nay ở một số Công ty đang diễn ra 
tình trạng thiếu ổn định về tổ chức, nhân sự và tư 
tưởng. Đồng thời, thiếu sự đoàn kết giữa các Công ty 
cũng như giữa Công ty mẹ và Công ty con một phần 
liên quan đến lợi ích nhóm... Trong một gia đình khi 
gặp hoàn cảnh ấy, chắc hẳn người làm cha, mẹ sẽ phải 
suy nghĩ nhiều hơn cả. Nghĩ về những gì bản thân đã 
cố gắng vun đắp cho các con nhưng rồi kết quả không 
được như ý. Thậm chí, còn nhận lại những điều không 
mong muốn, những mất mát, tổn thương. 

Khi viết đến đây, người viết chợt nhớ đến câu ca của 
người xưa: “Tò vò mà nuôi con nhện/Đến lúc nó lớn, 
nó quyện nhau đi…”. Tất nhiên, không thể phủ nhận 
những gì mà CBCNV Nicotex hôm nay có được là 
nhờ sự nỗ lực của chính họ. Mặc dù vậy, bên cạnh 
đó phải kể đến môi trường chung của Nicotex đã góp 
phần kiến tạo nên bản thân mỗi cá nhân. Tuy nhiên, 
những cách ứng xử này cho thấy dường như khi đã 
“đủ lông đủ cánh” thì một bộ phận đã đi tìm cuộc 
sống, lợi ích cho riêng mình mà quên mất cội nguồn, 
gốc rễ, quên mất nơi đã nuôi dưỡng, bao bọc mình 
trong suốt thời gian từ khi còn non trẻ, khó khăn. 

Trong cuộc sống, mỗi một giai đoạn, một thời điểm 
có những thuận lợi, khó khăn không giống nhau. Thế 
nên mới có câu “sông có khúc, người có lúc”. Nhưng 
lẽ sống ở đời đã dạy mỗi chúng ta rằng, không thể 
thấy bạn-nhất là người đã từng chia sẻ, có nhiều ơn 
nghĩa với mình gặp khó khăn mà quay lưng lại để đi 
tìm sự giải thoát cho bản thân mình. Thay vì bỏ mặc 
bạn đối mặt với khó khăn, hoạn nạn thì ta hãy cùng 
chia sẻ, tháo gỡ khó khăn để cùng vượt qua. Cuộc 
sống như vậy mới vững bền, hậu hĩnh. “Ngọt bùi nhớ 
lúc đắng cay/Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm”. Có 
lẽ chân lý này, trong hoàn cảnh này lại càng thấm thía, 
càng nên được ghi nhớ và suy ngẫm./.

An Dũng
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TRUYỆN KỂ VỀ NHÃN HIỆU ACENIDAX
Những năm đầu công ty kinh doanh thuốc 

BVTV, chúng tôi thường gọi tỉnh Hải Dương, 
Hà Bắc là chợ thuốc BVTV. Bởi người dân 

nơi đây canh tác nhiều loại cây trồng, họ luôn luôn 
được tiếp xúc với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
việc phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại, và sử dụng nhiều 
loại thuốc BVTV mới.
Năm 1999, Giám đốc công ty cho gọi chúng tôi về 
để thông báo việc công ty sẽ đăng ký mới một loại 
thuốc trừ cỏ không phải dùng bình bơm mà chỉ đơn 
giản là trộn với đất tơi, cát hay phân lân rắc đều trên 
ruộng là ok. Đồng chí Giám đốc có hỏi chúng tôi 
rằng các đồng chí thấy trên thị trường đã có những 
loại thuốc tương tự như thế bán chưa? Câu hỏi chưa 
dứt thì chúng tôi, những cán bộ kinh doanh đã tưng 
bừng, phấn chấn hẳn. Bởi chúng tôi 
biết đây là một sản phẩm mới mà tại 
thị trường Hải Dương đã có 1 số điểm 
bán rất ít, nghe thấy đại lý nói tốt lắm, 
nhưng đó là hàng của Trung Quốc 
và sử dụng cho lúa cấy. Nếu công ty 
Nicotex chúng ta đăng ký sản phẩm 
này thì sẽ là đơn vị đầu tiên đưa sản 
phẩm vào sử dụng ở Việt Nam. 
Năm 1999-2000 sản phẩm Acenidax 
được đăng ký và ra mắt chính thức 
với Cục BVTV Bộ NN&PTNN để 
giới thiệu tới bà con nông dân Việt 
Nam như một phép lạ. Bởi chính 
những người làm khoa học chuyên 
môn và các nhà quản lý cũng không 
ngờ rằng lại có một loại thuốc trừ cỏ chỉ cần trộn 
đều với cát hoặc phân rồi đem rắc mà diệt trừ cỏ tận 
gốc, tiết kiệm công sức lao động, và làm thay đổi cả 
một tập tục cũ để hướng tới việc sử dụng đơn giản 
cho bà con nông dân. Nhưng làm thế nào để thuyết 
phục được các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, bà 
con nông dân cùng đồng hành với sản phẩm? Đó 
là một câu hỏi khó. Và câu trả lời là Nicotex đã 
phải tổ chức hàng ngàn cuộc trình diễn đầu bờ với 
hơn 40.000 lượt phụ nữ trên 8 huyện thị, hàng ngàn 
cuộc hội thảo trên mọi qui mô mà trước tiên là với 
tỉnh Thái Bình trong hơn một năm trời ròng rã. 
Đúng là trời đất không phụ người Nicotex! Nông 
dân tỉnh Thái Bình bước đầu từ ngỡ ngàng, sau 
đến xem xét, rồi đánh giá. Vốn dành niềm tin cho 
Nicotex nên những người nông dân đã nhiệt tình 

thử nghiệm thuốc với nhiều phương thức, nhiều 
điều kiện khác nhau như rắc thuốc cỏ trước khi cấy; 
trong thời tiết lạnh đến 12 độ hay ấm hơn; khi nước 
chỉ có trong ruộng vài ngày là cạn hay vài ngày mới 
có nước trở lại; vào mùa đông hay mùa hè; với đối 
tượng mạ sân hay mạ khay.... Cây lúa đã chấp nhận 
sản phẩm như một lời minh chứng hoàn hảo đến từ 
những người lính. Và từ đó nông dân Việt Nam khi 
dùng sản phẩm Acenidax để trừ cỏ lúa, họ không 
phải dùng bình bơm kè kè trên vai hay thuê mướn, 
mượn người như trước nữa. 
Vụ mùa của năm 2001, nông dân các tỉnh phía Bắc 
đã đón nhận sản phẩm một cách thận trọng, từ một 
vùng, một huyện rồi từ tỉnh này đến tỉnh khác. Từ 
5% thị phần rồi đến 10, 20, 50% rồi đến 60% đến 

70% thậm chí là đến 90% thị phần 
người dân chỉ dùng thuốc trừ cỏ rắc 
của Nicotex. Nhận thấy ưu điểm của 
sản phẩm Acenidax, không lâu sau 
đó, một số công ty cùng ngành cũng 
nhanh tay đăng ký sản phẩm tương 
tự và tung ra thị trường. Cũng từ đây 
người Nicotex phải đối mặt với cán 
cân bị chia sẻ thị phần, có nơi đã bị 
tụt giảm chỉ vì người dân không dễ 
gì phân biệt được đâu là thuốc của 
công ty Nicotex, họ không đọc được 
chữ Acenidax nên khi đi mua thuốc 
cỏ rắc thì đại lý nhanh tay bán hàng 
công ty khác để tìm lợi nhuận, dẫu 
chất lượng không bằng. Chúng tôi đã 

nhiều lần đi đến các đại lý, cấp 1 cấp 2, cấp 3 để tổ 
chức tiếp các cuộc hội thảo, trình diễn để mở rộng 
thị trường. Nhưng song song với việc tăng trưởng 
ở thị trường mới là việc bị mất những thị trường 
mà  chúng ta đã từng chiếm lĩnh trước đó nhưng do 
không sát sao nên không quản lý được!
Những câu hỏi liên tiếp đặt ra thử thách chúng tôi. 
Phải làm gì đây để người nông dân nhận biết được 
một cách dễ dàng về sản phẩm Acenidax? Phải làm 
gì để đại lý ruột của công ty không phải đi giải thích 
rằng Acenidax mới là hàng của Nicotex với chất 
lượng tốt, giúp đại lý giữ vững được thị phần?....
Một chiều thu, tôi đến đại lý cấp 2 của chị Tấm. Tôi 
hỏi chị về tình hình kinh doanh sản phẩm Acenidax. 
Trầm ngâm một hồi, chị nói với tôi “ Ngày đầu thì 
bán tốt lắm chú ạ, nhưng từ khi có sản phẩm của các 
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công ty khác, mấy đại lý bên kia họ nhập về bán thì 
hàng của công ty chú bán chậm lại, nếu cứ nguy cơ 
này thì rất khó khăn cho chúng tôi. Bởi cùng loại 
thuốc cỏ rắc nhưng gói thuốc Acenidax của Công ty 
chú không có hình ảnh gì đặc biệt. Tất cả các công 
ty đều có chữ A… đứng đầu, phân biệt thuốc của 
Nicotex khó lắm”.
Đúng rồi! Đúng rồi! Như có sự đánh trúng vào trung 
ương não bộ, tôi nhanh chớp, vội nói “ Có ngay, có 
ngay! Chị yên tâm chúng tôi sẽ cho in hình Nghệ 
sỹ Văn Hiệp lên nhãn bao bì gói thuốc Acenidax để 
người dân khi đi mua sẽ dễ dàng nhận ra được sản 
phẩm của Nicotex”.
Sáng thứ 7 tuần ấy tôi mang 
ngay khí thế nóng hực từ 
thị trường về cuộc giao ban 
công ty. Khi đến vấn đề 
kinh doanh tôi không khỏi 
xúc động nói về sản phẩm 
Acenidax của công ty và 
đề nghị Giám đốc công ty 
cho bổ sung in hình ảnh 
nghệ sỹ Văn Hiệp trên gói 
thuốc. Nghe tôi trình bầy 
đề nghị, đồng chí giám đốc 
phấn khởi lắm! Đề nghị của 
tôi đã nhanh chóng được giám đốc lấy ý kiến các 
lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng Maketing, Kế 
hoạch, Kỹ thuật, Tài chính, Hành chính.
Một ý kiến, hai ý kiến.....
Sao lại thế nhỉ???
Rồi 3 ý kiến lại vẫn như thế!
Các đồng chí hầu như không đồng ý thay đổi nhãn 
hiệu. Vì e rằng sản phẩm công ty ta đang bán tốt, 
nếu thay thế biết đâu không bán được bằng nay thì 
sao? Cả hội nghị chưa có sự thống nhất ủng hộ đề 
nghị của thị trường. Cuối cùng đồng chí giám đốc 
công ty thấy nhiều ý kiến phản biện quá nên đã kết 
luận chưa đồng ý thay thế nhãn mới và cần phải 
xem xét lại. 
Một mùa xuân mới đã đến rồi kết thúc. Những cán 
bộ kinh doanh chúng tôi ngày đêm mải miết với 
thương trường để lập thành tích đem về công ty 
những chiến công mới! Trong khi những sản phẩm 
khác đều có sự tăng trưởng doanh thu thì sản phẩm 
Acenidax chỉ mở rộng được thị trường mới nhưng 
doanh thu và sản lượng lại không tăng được như 
công sức bỏ ra. Vấn đề mấu chốt vẫn là sự nhận biết 

về nhãn hiệu Acenidax cho bà con nông dân và sự 
cạnh tranh như đã trăn trở. Lần tổng kết vụ này, đề 
xuất của anh em chúng tôi đã được Giám đốc công 
ty đồng ý. Không chỉ vậy, cả hội đồng xét duyệt sản 
phẩm mới cũng bừng lên chung một ý kiến thống 
nhất là khẩn trương bổ sung hình ảnh Nghệ sỹ Văn 
Hiệp trên nhãn hình sản phẩm Acenidax.
Một vụ mới đang đến với người Nicotex! Sau khi 
thay đổi hình ảnh nhận diện sản phẩm Acenidax, 
ngày ngày cứ mỗi buổi tối, trên làn sóng đài tiếng 
nói Việt Nam người dân trong cả nước thường 
xuyên được nghe quảng cáo: “ Xin trân trọng cảm 
ơn bà con nông dân đã tin dùng sản phẩm Acenidax 

của công ty Thuốc BVTV 
Bộ Quốc Phòng Nicotex...”. 
Rồi Truyền hình các tỉnh 
cũng liên tiếp phát video 
quảng cáo do Nghệ sỹ Văn 
Hiệp, Kim Xuyến diễn xuất 
đã gây ấn tượng sâu sắc với 
hình ảnh nghệ sỹ Văn Hiệp 
hút thuốc lào và câu nói “Đã 
xong” khi được vợ hỏi về 
việc dùng thuốc trừ cỏ cho 
lúa. 
Nhìn hình Nghệ sỹ Văn 

Hiệp đã được in trên bao bì sản phẩm Acenidax 
mới tuyệt vời làm sao ( Bởi đấy là một sự hoàn hảo 
của một nhãn sản phẩm). Đã có tới hàng ngàn đại 
lý họ như reo hò khi sản phẩm nhãn hàng mới của 
Acenidax được ra đời, làm nên một kỳ tích tuyệt vời 
để bà con nông dân phía Bắc dùng trong việc trừ cỏ 
lúa. Người nông dân khắp các nơi khi đến đại lý đều 
yêu cầu: Bán cho tôi thuốc trừ cỏ ông Văn Hiệp. 
Doanh thu của sản phẩm Acenidax những năm sau 
càng tăng trưởng. Giúp nông dân có được vụ mùa 
bội thu đó cũng là niềm mong muốn của Nicotex. 
Thời gian đó, các đại lý của Nicotex tại các tỉnh phía 
Bắc thường rất tự hào vì nhờ là đại lý của Nicotex, 
bán sản phẩm Acenidax mà họ có cơ hội chụp hình 
chung với Nghệ sỹ Văn Hiệp.
Viết tới đây tôi không khỏi bồi hồi xúc động rưng lệ 
mà tri ân với người nghệ sỹ quá cố - Nghệ sỹ Văn 
Hiệp. Bác đã đi về cõi Phật, nhưng bác vẫn cùng 
đồng hành với những người lính Nicotex, với bà 
con nông dân qua những vụ mùa bội thu./. 

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2015. 
      Nguyễn Duy Vinh 

Nguyên Phó giám đốc Công ty Nicotex


