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*   Người giáo viên thực tế                                                                                                                           8

*   Văn hóa doanh nghiệp nền tảng cho sự phát triển bên vững                                                            9

*   Công ty Cambodia: tìm cơ hội trong khó khăn               7-8
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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
Quý bạn đọc thân mến! 
Bạn đang cầm trên tay cuốn Bản tin Nicotex 
chào mừng sự kiện 25 năm ngày thành lập 
Công ty Cổ phần Nicotex ( 13/10/1990-
13/10/2015). 
Bản tin lần này là một bản tư liệu quý, để 
bạn đọc có thể hiểu sâu sắc hơn về Công ty 
và những thành viên trong ngôi nhà chung 
Nicotex kể từ khi thành lập đến nay. Bạn đọc 
sẽ gặp trong đó những gương mặt ưu tú nhất 
của Nicotex, từ cấp cao nhất đến những người 
lao động và cả những đại lý, khách hàng trong 
và ngoài nước của công ty. Lịch sử công ty 
cũng được tái hiện trong những câu chuyện 
kể, những vần thơ, nốt nhạc, tuy chưa được 
tròn trịa, mượt mà nhưng lại thấm đẫm tình 
yêu với Nicotex thân thương. 
Bản tin này cũng như một lời tri ân của Ban 
Lãnh đạo công ty tới các thế hệ người lao động 
đã cống hiến Tâm - Trí - Lực cho sự phát 
triển của Nicotex trong quá khứ hay hiện tại. 
Lời tri ân ấy sẽ nhắc nhở mọi người về tình 
cảm mà những người đứng đầu công ty dành 
cho người lao động của mình. 
Ban Biên tập Bản tin Nicotex tin rằng, 
trong tương lai, Nicotec sẽ có những bước phát 
triển vượt bậc để xứng đáng với những tâm 
huyết mà các thế hệ CBCNV Nicotex đã 
cống hiến. 
Toàn hệ thống Nicotex cùng tin tưởng và 
quyết tâm thực hiện mục tiêu đó!!!

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

Đại lý Nguyễn Văn Tiến, nghĩa tình quân - dân gắn bó
Nicotex thành lập và trưởng thành 25 năm. 25 năm ấy, có rất nhiều đại lý đã gắn bó, hợp tác với Nicotex từ 
thời kỳ trứng nước. Đại lý Nguyễn Văn Tiến ở Võ Cường – Bắc Ninh có thể nói là một trong những đại lý gắn 
bó lâu năm nhất với Nicotex.  

Trước một ngôi nhà nhỏ, một nhóm đông người 
đứng trước cửa. Nếu không có tấm biển quảng 
cáo ghi tên “ Đại lý Nguyễn Văn Tiến” thì tôi- 

một người từ xa đến chắc chắn không thể nghĩ được 
rằng đó lại là cửa hàng thuốc Bảo vệ thực vật của một 
trong những đại lý nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh. 
Thấy chúng tôi vào, vợ chồng ông chủ đại lý, chú 
Tiến và cô Liên rất tươi cười đón chào. Không trang 
hoàng bàn ghế, không trưng máy móc nhiều, chỉ có 1 
chiếc bàn cũ kỹ vừa để bán hàng, để tiếp khách, ghi 
chép hàng hoá. Vợ chồng ông chủ đại lý đón chúng 
tôi trong không gian dân dã như thế. Và cách nói 
chuyện của vợ chồng chú Tiến cùng những người con 
đã cho chúng tôi thấy được sự gắn bó sâu đậm của đại 
lý với công ty. 
Đại lý Nguyễn Văn Tiến đã gắn 
bó với Nicotex từ năm những 
năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 
trước - ngay sau khi Nicotex 
đi vào hoạt động ổn định. Với 
sự gắn bó sâu sắc, ông chủ đại 
lý từng xuống thăm công ty từ 
hồi trụ sở vẫn còn dưới Thái 
Bình. Ông cũng đã xuống thăm 
xưởng sản xuất của Nicotex 
ở Tiền Hải từ ngày chưa xây 
dựng xưởng Đông Thái hiện 
nay. Đại lý cũng đã được TGĐ 
Nguyễn Thành Nam đến thăm 
vào những năm đầu mới hợp tác. Ông vẫn nhắc nhớ 
mãi mối thâm tình giữa Nicotex và đại lý từ thời trứng 
nước. Những câu chuyện mang đậm chất hoài niệm 
về một thời đã xa nhưng đầy dấu ấn với những sản 
phẩm ghi dấu một thời của Nicotex như: Dipterex, 
Validamyxin... cũng đã được nhắc tới.
Có thể nhận thấy được tình cảm mà đại lý dành cho 
nhân viên Nicotex. Không phải chỉ với những nhân 
viên hiện nay, ngay từ thời mới hợp tác, đại lý đã dành 
nhiều tình cảm cho nhân viên của Nicotex, chính vì 
vậy những cái tên được gợi nhắc như đồng chí Lương 
Công Tuyển, đồng chí Bùi Văn Thắng ... đều được 
nhắc đến với vẻ trìu mến, thân mật. Đại lý chia sẻ: 
“Chúng tôi yêu quý nhân viên của Nicotex như người 
nhà. Từ khi hợp tác với Nicotex hồi còn trực thuộc 
Bộ Quốc phòng là đã xác định sẽ gắn bó với Nicotex 
theo truyền thống quân với dân như cá với nước. Và 
đến ngày nay cũng vẫn vậy dù thời gian có thay đổi”.  
Trong cuộc nói chuyện, ông chủ đại lý luôn khẳng 
định các sản phẩm Sattrungdan, Acenidax của Nico-
tex kể từ khi ra đời đến nay luôn có chất lượng hàng 
đầu. Và đây cũng chính là các sản phẩm chính của 
Nicotex mà đại lý tiêu thụ nhiều nhất. Mặc dù hiện 
nay, kinh doanh ngày càng khó khăn, tính cạnh tranh 

ngày càng khốc liệt nhưng đại lý Tiến khẳng định các 
sản phẩm của Nicotex là không thể thay thế.  Doanh 
thu của đại lý hiện nay mỗi năm khoảng 20 tỷ, trong 
số đó doanh thu từ các sản phẩm của Nicotex chiếm 
từ 15-20%. Đại lý hiện nay có hơn 100 đại lý cấp 
dưới. Ở vào thời kỳ trước năm 2005, số lượng đại lý 
cấp dưới là trên 200. Thời gian đó, địa bàn kinh doanh 
của đại lý bao gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hưng Yên, 
Hải Dương.... 
Cô Liên – vợ chú Tiến – người phụ nữ tươi tắn và 
đặc biệt gây dấu ấn với mọi ng bằng giọng nói khá 
truyền cảm, cô nhắc mãi về những kỷ niệm giao lưu 
giữa đại lý với công ty. Được biết, Cô có giọng hát 
rất tốt, lần giao lưu nào cũng lưu lại ấn tượng với mọi 

người bằng những làn điệu 
quan họ. Nhưng cô Liên cũng 
ấn tượng sâu đậm với phong 
trào văn nghệ của Nicotex. 
Chú Tiến còn đùa với chúng 
tôi trong tiếng cười vang: “Cô 
ấy chỉ mong được giao lưu để 
hát cùng với Nicotex đấy”. 
Chính vì có chung niềm yêu 
thích văn nghệ nên dường như 
có một chất keo gắn kết đại lý 
với công ty hơn. 
Thời gian này ông chủ đại lý 
đang chuyển giao việc kinh 

doanh cho con trai và con dâu. Cũng đã đến tuổi nghỉ 
ngơi, con trai phụ giúp bố mẹ bán hàng lâu năm, đã tích 
luỹ đủ kinh nghiệm, con dâu lại là người có chuyên 
môn về thuốc Bảo vệ thực vật ( tốt nghiệp Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam) và bằng kế toán, chính vì vậy 
ông chủ đại lý rất yên tâm khi để con tiếp quản công 
việc kinh doanh của gia đình. Xác định việc chuyển 
giao này trước sau cũng phải thực hiện nên trước đó, 
các công việc xuất nhập hàng, các đối tác cung cấp và 
tiêu thụ đều được ông chủ dần dần giới thiệu với các 
con. Chính vì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, nên 
mối quan hệ giữa Nicotex với đại lý cũng đã được 
ngấm dần ( thực chất là chỉ cần phát huy).  
“ Chúc cho Nicotex bước vào tuổi 25, kinh doanh 
ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa để đem lại 
nhiều lợi ích hơn cho không chỉ công ty mà cả các đại 
lý và người nông dân”. Ấy là câu chúc của ông chủ 
đại lý Nguyễn Văn Tiến dành cho Nicotex nhân dịp 
kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. 
Tôi tin cùng với sự kế thừa của gia đình đại lý Nguyễn 
Văn Tiến, mối tình quân-  dân giữa Nicotex và đại lý 
sẽ ngày càng bền chặt và là nền tảng để Nicotex phát 
triển bền vững./.

Hải Phương



Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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THƯ CÁM ƠN CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX (13/10/1990 – 13/10/2015)

Thưa Quý Ông, Quý Bà !
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Bộ Quốc phòng, nay là công 
ty cổ phần Nicotex (13/10/1990 - 13/10/2015), Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chúng tôi xin gửi 
tới Quý Ông, Quý Bà lời chào trân trọng! Chúng tôi xin bày tỏ sự cám ơn sâu sắc nhất tới Quý Ông, Quý Bà đã 
dành cho Công ty cổ phần Nicotex sự giúp đỡ quý báu, sự tin tưởng hợp tác thủy chung, sự động viên khích lệ… 
trong suốt 25 năm qua!
Công ty cổ phần Nicotex, tiền thân là Công ty Thuốc BVTV Bộ Quốc phòng, được thành lập ngày 13/10/1990. 
Tổ chức của Công ty hiện nay theo mô hình công ty mẹ, công ty con; Với 16 công ty thành viên và nhiều chi 
nhánh đóng quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam, tại nước bạn Cambodia và Lào.  
Trải qua 25 năm hoạt động, công ty có gần 100 sản phẩm được đăng ký độc quyền mang thương hiệu Nicotex. 
Thị trường của Công ty gồm các tỉnh, thành trong cả nước. Suốt thời gian từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn  
xác định “Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong muốn của Nicotex” là khẩu hiệu hành động, vẫn đã và đang 
cung cấp cho bà con nông dân nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, có chất lượng cao, giá thành hợp lý, 
phục vụ kịp thời, tận nơi.
Bên cạnh việc tiếp tục phát huy thế mạnh trong hoạt động gia công, đóng gói và kinh doanh, Công ty cổ phần 
Nicotex đã mạnh mẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng văn phòng làm việc, nhà xưởng, hệ thống kho hàng; pha chế 
sản phẩm từ hoạt chất kỹ thuật, nhằm phục vụ bà con nông dân có sản phẩm chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu 
lực phòng trừ cao hơn, giá thành hạ hơn. Nhiều sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam - chất 
lượng cao; Sản phẩm bạn của nhà Nông ...
Trong 5 năm trở lại đây, do tác động kinh tế toàn cầu bị suy thoái nên nhiều doanh nghiệp đã có sự suy giảm đột 
ngột và kéo dài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Nicotex 
đã, đang và sẽ tiếp tục tái cơ cấu trên tất cả các hoạt động của doanh nghiệp như cơ cấu lại các nguồn lực tài 
chính, nhân lực, sản phẩm, ngành nghề, mục tiêu kinh doanh và phong trào khởi nghiệp…, tăng dần sản lượng 
doanh thu, đảm bảo chất lượng và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Để có được sự trưởng thành và phát triển lớn mạnh của Công ty cổ phần Nicotex ngày hôm nay, chúng tôi xin 
được bày tỏ lòng biết ơn đối với các Thủ trưởng và các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu III, Tổng cục Công 
nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình; Lãnh đạo 
Đảng, Chính quyền các cơ quan Bộ, các Tỉnh, Thành trong cả nước đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều 
kiện, chỉ đạo kịp thời, sát sao tới mọi hoạt động của Công ty. 
Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích vì luôn nhận được sự quan tâm, đón nhận sản phẩm quen dùng mang thương 
hiệu “Thuốc Quốc phòng - Thuốc Nicotex” của bà con nông dân - người tiêu dùng trên cả nước và nước bạn 
Lào, Cambodia.
Chúng tôi xin được bày tỏ sự tri ân chân thành đối với sự hợp tác tích cực của các Khách hàng - Đại lý của 
Nicotex nhiều năm qua đã có công đưa sản phẩm “Thuốc Quốc phòng - Thuốc Nicotex”, sản phẩm tốt nhất, 
thương hiệu tốt nhất, vì nền nông nghiệp Việt Nam, vì lợi ích của người tiêu dùng tới tận tay Bà con nông dân 
thân yêu của chúng ta trên mọi miền của Tổ quốc.
Chúng tôi ghi nhận và biết ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành cùng sự tồn tại, phát triển của Công 
ty Nicotex trong suốt 25 năm qua của các đối tác, bạn hàng, các nhà cung ứng nguyên, phụ liệu, đặc biệt trong 
giai đoạn khó khăn vừa qua. Chúng tôi luôn mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và hợp tác quý báu của các bạn.
Chúng tôi xin được nói lời cám ơn đến sự đóng góp công sức, trí lực lớn lao của tập thể Cán bộ, nhân viên, người 
lao động của công ty Nicotex trong những năm qua. Sự tâm huyết dồn hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho sự 
phát triển Công ty Nicotex của các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động đã và 
đang công tác qua các thời kỳ phát triển 25 năm qua.
Một lần nữa, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty cổ phần Nicotex, chúng tôi xin tri ân sự giúp đỡ quý 
báu của tất cả Quý vị, Quý cơ quan; các cơ quan trung ương và địa phương, đối tác, bạn hàng gần xa, các thế 
hệ người lao động tại Nicotex. Xin kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, an khang và thịnh 
vượng !
Trân trọng kính chào!

                                                                                                     Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015

                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                         Nguyễn Thành Nam
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Trải qua 25 năm, Công ty Nicotex đã bước qua 
thời kỳ trứng nước, qua những bước đi chập 
chững ban đầu của thuở sơ khai để từng bước 

dần trưởng thành. Còn nhớ, buổi ban đầu thành lập 
(ngày 13/10/1990), Xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex 
còn non trẻ và khó khăn về mọi mặt như: Cơ sở vật 
chất kỹ thuật, nguồn vốn, thị trường, trình độ năng lực 
của đội ngũ cán bộ..v.v... Nhưng bù lại, chúng ta có 
đội ngũ CBNV thống nhất về tư tưởng, cùng chung 
chí hướng phấn đấu vì công ty; Có tinh thần dám nghĩ 
– dám nói – dám làm – dám chịu trách nhiệm. Chính 
nhờ sự đồng lòng nhất trí, sự thống nhất cao từ trên 
xuống nên Xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex đã dần 
lớn mạnh thành Công ty thuốc BVTV Bộ Quốc phòng 
(ngày 03/8/1993). Và năm 2003, khi có chủ trương 
của Đảng - Nhà nước – Quân đội về việc đẩy nhanh, 
đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà 
nước, Nicotex đã là công ty tiên phong của Tổng Cục 
Hậu Cần, của Bộ Quốc phòng trong việc thí điểm cổ 
phần hoá, chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công 
ty cổ phần. Ngày 09/6/2003 là một mốc lịch sử mới 
của người Nicotex khi Nicotex được gắn một tên gọi 
mới là: “Công ty cổ phần Nicotex”.

25 năm vất vả lăn lộn, 25 năm trăn trở, nếm mật nằm 
gai để tồn tại, để phát triển, để có sự thay đổi về tên 
gọi, từ Xí nghiệp thuốc trừ sâu, công ty thuốc bảo 
vệ thực vật Bộ Quốc Phòng thành công ty cổ phần. 
Không đơn giản chỉ là sự thay đổi cách gọi mà là sự 
thay đổi vô cùng lớn lao về bản chất, về cơ cấu tổ chức, 
về hoạt động của công ty. Không còn thuộc Tổng cục 
Hậu cần – Bộ Quốc phòng nghĩa là Nicotex sẽ phải 
chủ động tính toán, lo toan tình hình sản xuất, kinh 
doanh. Trở thành công ty cổ phần những cơ hội phát 
triển rất nhiều nhưng cũng không ít những khó khăn, 
thử thách. Lúc này, thêm một lần nữa tập thể CBNV 
công ty Nicotex đã cùng nhau đoàn kết nhất trí, đồng 
lòng, chung sức vượt qua giai đoạn đầy cam go thử 
thách. Để đến hôm nay, Công ty cổ phần Nicotex tự 
hào và đầy nội lực bước sang tuổi 25. 

Nhìn lại quãng thời gian 25 năm – theo cách quan 
niệm của người xưa thì cũng chiếm gần 1/3 cuộc 
đời mới thấy thời gian thật là nhanh. Mới ngày nào 
những đồng chí trong Ban Tổng giám đốc đương thời 
còn đeo quân hàm cấp bậc Thiếu tá với tuổi đời rất 
trẻ và bỡ ngỡ khi chuyển sang ngành nghề mới: sản 
xuất thuốc trừ sâu! Mới ngày nào thành lập công ty 

các đồng chí Vũ Công Thiện, Nguyễn Thế Kỳ, Hà 
Văn Trở, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Văn Hóa, Nguyễn 
Đình Thống, Lê Xuân Phúc... và các đồng chí khác 
còn đang ở độ tuổi 19-35, còn thiếu kinh nghiệm về 
cuộc sống. Vậy mà giờ đây, dường như qua cái chớp 
mắt của thời gian thế hệ CBNV ngày ấy, trên đầu màu 
tóc đã nhuốm dần sang muối tiêu hoặc bạc trắng. Thời 
gian 25 năm qua đi, Nicotex để lại cho chúng ta đội 
ngũ CBNV đầy kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và sức 
chịu đựng dẻo dai. Thế hệ CBNV của Nicotex buổi 
ban đầu cũng có người còn, người mất; Có người tiếp 
tục ở lại làm việc, có người đã nghỉ hưu, có người vì 
lý do này, lý do khác đã ra đi. Cùng với những biến cố 
thăng trầm của lịch sử đất nước, Nicotex cũng trải qua 
những giai đoạn khác nhau và có biểu đồ phát triển 
khác nhau. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty, 
chúng ta nhớ về thế hệ CBNV lớp trước ở Nicotex và 
cần biết ơn những đóng góp, công sức của họ với sự 
phát triển chung của Nicotex hôm nay.  

Nhìn lại quãng thời gian 25 năm qua và so sánh, 
chúng ta sẽ thấy được sự lớn mạnh vượt bậc và không 
ngừng của Nicotex về mô hình tổ chức, nhân sự, trình 
độ năng lực của CBNV, về thị trường tiêu thụ, về hệ 
thống sản xuất...

Cơ sở hạ tầng từ trụ sở văn phòng Công ty chỉ với 4 
gian nhà nhỏ cấp 4 ẩm thấp tạm bợ thì nay công ty đã 
có một văn phòng tương đối khang trang tại Thủ đô 
Hà Nội. Từ một cơ sở gia công sản xuất với thiết bị 
lạc hậu, đến nay Nicotex đã có các công ty sản xuất 
được phân bổ nằm khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với 
trang thiết bị máy móc hiện đại tự động. Từ các văn 
phòng đại diện của công ty tại các vùng miền phải đi 
thuê chật chội thì nay các công ty thành viên đã có 
các văn phòng to, đẹp phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Từ chỗ chỉ có một sản phẩm thuốc trừ 
sâu sinh học thì nay công ty có tới gần trăm sản phẩm 
mang thương hiệu nổi tiếng Quốc gia được đăng ký 
bảo hộ độc quyền. Từ chỗ công ty chỉ có một chiếc 
máy đánh chữ bằng giấy than Olimpia thì nay công 
ty có vài trăm chiếc máy tính để bàn, máy tính xách 
tay; Từ chỗ công việc đều được tính bằng máy tính 
cầm tay thì nay đã có phần mềm hiện đại quản lý tiền 
hàng, nhân sự... Từ chỗ sản xuất chỉ sang chai đóng 
gói lẻ thì nay công ty đã sản xuất từ hoạt chất kỹ thuật 
ra các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, thân thiện 
với môi trường cuộc sống.... 

NICOTEX TRƯỞNG THÀNH SAU 25 NĂM THÀNH LẬP
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Đúng như mục tiêu đặt ra trong Đề án “Xây dựng 
Nicotex giầu đẹp trở thành công ty ưu tú của quốc 
gia” (năm 1993), mọi CBNV công ty Nicotex sẽ phấn 
đấu để đưa công ty: “Có khả năng vươn ra tỉnh ngoài, 
hướng ra thế giới; Nicotex giàu đẹp xuyên Thái Bình, 
xuyên quốc gia sẽ làm rạng rỡ cho dân Thái Bình...”. 

Sau 25 năm vượt qua bao khó khăn gian khổ, lăn lộn 
trên thị trường, Nicotex đã dần vươn tầm ảnh hưởng, 
không chỉ còn phục vụ thị trường Thái Bình nhỏ hẹp 
nữa mà đã phục vụ bà con nông dân trên khắp cả 
nước. Từ miền đồng bằng đến miền núi cao, từ vùng 
nông thôn đến thành thị đều xuất hiện thương hiệu và 
sản phẩm của Nicotex. Theo mô hình Công ty Mẹ, 
công ty Con, ngoài công ty Mẹ, Nicotex có 16 công 
ty thành viên nằm rải đều các miền Bắc – Trung – 
Nam – và Tây Nguyên - Việt Nam và nước bạn Lào, 
Cambodia. Ước mơ vươn ra tỉnh ngoài, vươn ra thế 
giới và trở thành công ty xuyên quốc gia của CBNV 
Nicotex ngày nào giờ đã trở thành hiện thực, đã hiện 
hữu đầy sinh động.

Thêm bằng chứng nữa về sự phát triển không ngừng 
của Nicotex là công ty ngày càng có nhiều CBNV 
nhiệt tình, hăng hái với công việc và trình độ quản 
lý được nâng cao. Đây chính là sự nâng cao về chất 
lượng của người lao động. Cùng đó, quy mô tổ chức 
cán bộ cũng tăng lên, từ 24 cán bộ khi mới thành lập 
đến nay quân số 600 - 700 CBNV.

Nhìn vào sự gia tăng tích cực của những con số để 
thấy trong suốt 25 năm qua, những người chiến sĩ mở 
đường, những thủy thủ trên con tàu Nicotex đã có tinh 

thần làm việc, phấn đấu không mệt mỏi với sự nhất 
trí cao độ để cùng người Thuyền trưởng đưa Nicotex 
tiến từ chiếc ao làng ra các cửa sông lớn, tiến dần ra 
đại dương mênh mông. Một lần nữa, kỷ niệm 25 năm 
thành lập công ty, Đảng ủy – HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc công ty xin được gửi tấm lòng tri ân đến những 
CBNV đã và đang cống hiến công sức, trí tuệ cho mái 
nhà chung Nicotex.

Để nhắc đến kỷ niệm trong suốt 25 năm, có lẽ ngay 
cả những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng cũng 
không thể hàn huyên hết được. Nhưng chắc hẳn 
những kỷ niệm đáng nhớ nhất khiến mọi người có thể 
bật ngay ra được là những câu chuyện ở những thời 
khắc giao thời, những khó khăn, cam go, thử thách... 
Giai đoạn trước là câu chuyện khi đi mở mang bờ cõi, 
đưa sản phẩm xuất cảnh ra khỏi thị trường Thái Bình; 
Là khó khăn khi mới tiến hành cổ phần hóa... Và ngay 
trong năm 2015 này chúng ta cũng có rất nhiều điều 
để nói, để ghi nhớ, khắc sâu trong lòng.

Tình hình kinh tế thế giới và kinh tế đất nước vẫn 
còn vô vàn khó khăn, thách thức. Nhưng bằng những 
biện pháp trước mắt, những nhiệm vụ lâu dài mà Ban 
Tổng giám đốc công ty đặt ra, Nicotex đã giữ được 
sự ổn định cần thiết trong cơn sóng gió này. Nhìn lại 
năm kế hoạch 2015 – một năm đầy biến động của tình 
hình kinh tế thế giới, kinh tế đất nước nhưng những 
kết quả mà tập thể CBNV công ty Nicotex đạt được 
có thể coi là những bước tiến dài. Mặc dù tình hình 
khó khăn, các chỉ tiêu đặt ra chúng ta không thể hoàn 
thành được do rất nhiều nguyên nhân nhưng tinh thần 
chúng ta đều đã cố gắng cao nhất.

Ngay từ những ngày đầu phát triển của công ty, trong 
Đề án “Xây dựng Nicotex giàu đẹp, trở thành 
công ty ưu tú của quốc gia” mục tiêu nâng cao đời 
sống cho người lao động đã được đặt ra. Đó là phấn 
đấu mang đến cho người Nicotex đời sống vật chất 
ở mức đầy đủ: ăn ngon, mặc đẹp, có nhà làm việc 
khang trang, đầy đủ tiện nghi... Có cuộc sống tinh 
thần phong phú... Trong suốt 25 năm qua, Nicotex đã 
luôn chú trọng thực hiện mục tiêu này. Đến nay, tuy 
đời sống CBNV chưa đạt được ở mức “ăn ngon, mặc 
đẹp”, tuy cơ sở hạ tầng vẫn còn đơn vị còn chưa thật 
sự được khang trang nhưng nhìn chung đã có sự thay 
đổi lớn, nếu so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề 
thì Nicotex cũng là một trong những đơn vị để các 
doanh  nghiệp cùng ngành nghề khác chiêm ngưỡng, 
ước mong. Chất lượng cuộc sống của CBNV Nicotex 
đã dần được cải thiện và nâng cao. Chính sách cải 
cách tiền lương đã có sự phân định rạch ròi về trách 
nhiệm và quyền lợi. Những cán bộ chủ chốt gánh 
vác nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề nên được 
trả lương tương xứng. Chính sách phân bổ tiền lương 
theo hướng trả lương đúng người, đúng việc, đảm bảo 
công bằng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. 
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Mỗi người đều xác định rõ và hài lòng với những gì 
mình được hưởng bởi phân công lao động, phân công 
quyền lợi hợp lý, công bằng cũng là yêu cầu tất yếu 
của xã hội. Chính sách này tạo động lực thúc đẩy lao 
động, kích thích sáng tạo để tạo nên những giá trị gia 
tăng, nâng cao hơn nữa doanh thu, thu nhập. Từ đó, 
tương lai không xa thu nhập của người lao động sẽ 
được nâng lên toàn diện. Nhìn chung, sau 25 năm về 
thu nhập và chất lượng cuộc sống của CBNV Nicotex 
đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Nicotex đã biến ước mơ “vươn ra thế giới” năm xưa 
trở thành hiện thực bằng việc triển khai phát triển thị 
trường sang Lào và Cambodia, Nicotex đã có công 
ty Cambodia tại Thủ đô Pnompenh, Văn phòng đại 
diện tại Lào. Trong công 
cuộc mở mang này phải kể 
đến những sự hi sinh thầm 
lặng, sự chấp nhận khó khăn 
của một số CBNV. Họ dù đã 
từng là người lính hoặc chưa 
từng khoác áo lính nhưng 
khi sống, làm việc trong môi 
trường giàu truyền thống 
Quân đội như Nicotex thì 
như một lẽ tự nhiên họ đã 
tiếp nhận những nét văn hóa 
của Nicotex. Vì thế mới có 
những người chấp nhận Hi sinh một chút phần riêng 
để xa gia đình, xa vợ con đến nhận nhiệm vụ ở những 
vùng đất xa xôi, lạ lẫm. Trong dịp kỷ niệm 25 năm 
ngày thành lập công ty, chúng ta cần vinh danh các 
đồng chí đã nhiều năm qua, hiện nay và sẽ tiếp tục xa 
nhà, xa vợ con, xa gia đình đi tới những miền đất lạ 
trong nước, ngoài nước, đến những nơi thuận lợi, nơi 
khó khăn và ghi tên các đồng chí vào trang sử vẻ vang 
của Nicotex. Chúng ta nhìn thấy ở các anh một tinh 
thần dám chấp nhận hi sinh, chấp nhận khó khăn, gian 
khổ để hoàn thành nhiệm vụ chung. 

25 năm trôi qua với những chiến sĩ Nicotex có biết 
bao kỷ niệm, biết bao thay đổi. Sự thay đổi được diễn 
ra toàn diện. Thay đổi về tên gọi, thay đổi địa điểm, 
thay đổi cơ cấu tổ chức... Những sự thay đổi ấy cũng 
là theo quy luật phát triển của xã hội và nó là yêu 
cầu tất yếu. Năm 2015, để công ty ngày càng phát 
triển; đời sống của CBNV công ty ngày càng được 
cải thiện, ngày càng đáp ứng đầy đủ về vật chất, an 
lạc về tinh thần, HĐQT - Tổng giám đốc Công ty đã 
phát động phong trào “khởi nghiệp” trong toàn công 
ty, bằng việc thay đổi mô hình kinh doanh; Chuyển từ 
kinh doanh một ngành là thuốc BVTV chuyển sang 
kinh doanh đa ngành để ngành này hỗ trợ hơn nữa cho 
ngành kia. Với thuốc BVTV: Chuyển đổi từ mô hình 
kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đơn thuần sang mô 
hình kinh doanh theo chuỗi giá trị trong ngành nông 

nghiệp công nghệ cao; Mở thêm ngành nghề Y dược; 
Mở thêm ngành nghề phân bón.

25 năm qua đi trong cái chớp mắt của thời gian thật 
nhanh. Ngoảnh lại nhìn quãng thời gian đã qua, nhìn 
những kết quả mà tập thể CBNV công ty Nicotex đã 
đạt được chợt thấy “Trước mắt việc đi mãi – trên đầu 
già đến rồi”. Thế hệ những người lính tiên phong đang 
dần lùi lại tuyến sau để nhường đường cho thế hệ trẻ. 
Chúng tôi muốn nói rằng tương lai của Nicotex thuộc 
về các đồng chí. Mỗi người hãy không ngừng khát 
khao, không ngừng phấn đấu và cống hiến để chinh 
phục những đỉnh cao khoa học kỹ thuật, tạo ra những 
sản phẩm tiên tiến nhất, áp dụng những phương thức 
hiện đại nhất phục vụ công cuộc sản xuất – kinh doanh 

của công ty. Phấn đấu xây 
dựng công ty cũng là phấn 
đấu để chúng ta có cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Công ty có được sự phát 
triển như ngày hôm nay 
chúng tôi không thể quên 
được sự giúp đỡ chí nghĩa, 
chí tình của các cấp lãnh 
đạo trong và ngoài Quân đội 
và nhân dân địa phương, Kỷ 
niệm 25 năm ngày thành lập 

công ty, Đảng uỷ – HĐQT – Ban Tổng giám đốc và 
toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cổ phần Nicotex 
xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng uỷ Quân sự 
Trung ương, Thủ trưởng và các cơ quan Bộ Quốc 
phòng; Tổng cục Hậu cần, Tổng cục CNQP, Cục 
Kinh tế - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng và các cơ quan 
Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn,Cục BVTV; 
Bộ Công thương; Lãnh đạo và các cơ quan các tỉnh, 
thành phố trong cả nước; các Viện nghiên cứu, các 
nhà trường.....Cấp uỷ – Chính quyền, đoàn thể, các cơ 
quan, đơn vị và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng 
quân, các khách hàng, bạn hàng, người tiêu dùng 
trong cả nước đã tận tình giúp đỡ về mọi mặt để công 
ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 25 năm 
qua. Đảng uỷ – HĐQT – Ban Tổng giám đốc Công 
ty cổ phần Nicotex mong rằng sẽ tiếp tục nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo, chăm lo, giúp đỡ, hợp tác và tạo 
điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Đảng uỷ – HĐQT – Ban Tổng giám 
đốc công ty cổ phần Nicotex trân trọng gửi tới toàn 
thể cán bộ, nhân viên đã từng công tác, xây dựng đơn 
vị qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. 
Chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, 
hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục giữ vững và phát huy 
truyền thống của công ty.

Đỗ Đình Niễm
Phó Chủ tịch HĐQT- Phó TGĐ Công ty



Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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HỊCH NICOTEX
(Mong cụ Trần Quốc Tuấn lượng thứ)

Ta thường nghe: Bill Gate theo đuổi sở thích 
của mình đã làm nên đế chế Microsoft lừng 
lẫy toàn cầu, Soichiro Honda bán hết gia sản 

của gia đình vì một giấc mơ động cơ xe máy; Mark 
Zuckerberg từ một cậu bé lập trình trò chơi đã trở 
thành ông chủ Facebook nổi tiếng; Akio Morita mày 
mò từ máy quay đĩa cũ đã xây dựng một tập đoàn Sony 
…; Từ xưa, những bậc cha chú lấy thân vì nghiệp, đời 
nào là không có đâu? Nếu mấy người kia, chăm chăm 
học thói dút-dát của trẻ con, chẳng qua cũng đến chết 
rũ ở dưới cửa sổ, đâu được ghi tên vào bảng vàng 
chứng khoán, danh tiếng giàu 
nhất thế giới?
Các người đời đời là con nhà 
nông dân, học hành không 
đến nơi đến chốn, nghe những 
chuyện ấy, tất thảy đều nửa tin 
nửa ngờ. Thôi thì những việc 
của thế giới, hãy để đó không 
nói đến nữa. Nay ta hãy đem 
chuyện nước Nam, kể cho các 
người cùng nghe: Mai Kiều 
Liên là người gì? Chỉ có tấm bằng kỹ sư chế biến và 
sữa đã làm nên sự nghiệp Vinamilk “đánh bạt” các 
thương hiệu khác. Phạm Nhật Vượng là người gì? Chỉ 
từ mì ăn liền, khoai tây nghiền đã làm nên thương 
hiệu Vincom, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải 
kiêng nể!

Huống chi ta với các ngươi, sinh ở buổi đất nước mở 
cửa, hội nhập; lớn lên nhằm khi khó nhọc, chính mắt 
ngó thấy sự lớn mạnh của các đổi thủ, họ dựa chiêu 
bài giá rẻ làm tổn hại đến thị phần, họ giơ cái loa 
quảng cáo ầm ầm, kiêu ngạo với chính chúng ta; họ 
nhờ vào sự ủng hộ của một số thế lực tài chính, mà lấn 
lướt thị trường; họ mượn tiếng thơm của các công ty 
để nhái sản phẩm, sao cho khỏi lo về sau?

25 năm qua, tuy đạt được một số thành tựu; nay trước 
những thách thức khó khăn, Ta thường tới bữa quên 
ăn, giữa đêm vỗ gối, vẫn lấy cái sự chưa thể vươn 
lên được ở miền Tây Nam bộ làm điều bức bối, ở 
đông bằng Bắc bộ làm điều trăn trở.... Các ngươi lâu 
nay được ta phân quyền cầm giữ tài sản – vốn liếng, 
thiếu hàng thì cung cấp cho, thiếu tiền thì ta bảo lãnh, 
chức danh nhỏ thì cho lên chức cao, bổng ít cho thêm 
lương, đi xa thì cấp vé máy bay, đường bộ cấp xe bốn 
bánh, những khi thương trường, sự tăng trưởng thì 
thầy chung với trò, những lúc mừng chiến công hoàn 
thành kế hoạch, tiếng vui cười ai cũng như nấy. So với 

các bậc tiền bối, có khác gì đâu?

Thế mà các ngươi thấy công ty đang thời cạnh tranh 
khốc liệt chẳng lấy làm lo, gặp lúc suy thoái chẳng 
lấy làm thẹn, làm chỉ huy một vùng phải chịu mấy 
đứa ra ràng, mà không có lòng tự trọng, nghe khúc 
nhạc quảng cáo tâng bốc đối thủ, mà không có vẻ tức 
giận; kẻ thì lêu lổng cho thích, kẻ thì đánh quả mua 
vui, có người chỉ chăm công chức, cốt nuôi được nhà; 
có người chỉ quyến luyến vợ con, không dám đi xa; 
cũng có kẻ chỉ lo làm giàu nhanh chóng, việc công ty 

chẳng thèm đoái hoài, cũng có 
người chỉ ham về tiệc tùng mà 
quên việc kinh doanh, hoặc là 
ham mùi tiền bạc mà quên hết 
quy chế.

Một khi suy thoái đến nơi, thì 
những trò vặt vãnh không thể 
chiến thắng được trên thương 
trường; thuật ở bài bạc không 
thể đem làm mưu mẹo; công 
ty tuy khang trang, nhưng lòng 

người khôn chuộc; xe cộ tuy nhiều, nhưng hết xăng 
không thể ra được thị trường; xúc tiến tuy khỏe, không 
thể nổi tiếng ở một vùng, lúc đó thầy trò ta sẽ cùng 
bị đói, đáng đau đớn biết chừng nào! Nếu thế, chẳng 
những là thị phần của công ty không còn, mà lương 
lậu của các ngươi cũng bị kẻ khác chiếm mất; chẳng 
những là gia- quyến của ta phải nhọc nhằn, mà vợ con 
của các ngươi cũng bị lao tâm khổ tứ; Đã đến khi đó 
các ngươi muốn chơi bời cho thỏa, được chăng?

Nay ta bảo rõ các ngươi: Các ngươi hãy nên rèn luyện 
chữ Nhân hòa, tiết kiệm chi phí, làm tốt thị trường, 
bám sát người tiêu dùng, khiến cho người người giỏi 
như Nguyễn Dương, nhà nhà đều là Huy Nguyễn. 
Như thế chẳng những là công ty mãi mãi là của các 
ngươi, mà thu nhập các ngươi cũng được suốt đời 
hưởng thụ; chẳng những tên tuổi công ty không bị 
mai một, mà đến tên họ các người cũng để tiếng thơm 
trong thương trường. Khi ấy các ngươi không muốn 
vui chơi, được chăng?

Nay ta mượn lời của người xưa, nói lên vài điều ấy. 
Nếu các ngươi biết tu tập Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí - 
Tín, thì công ty chắc chắn sẽ ngày càng vươn cao, 
thỏa chí là một công ty nổi tiếng Việt Nam và Thế 
giới.
     Hậu Thế - VT  



NHỮNG TẤM GƯƠNG ĐÃ HY SINH 
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NICOTEX

Trong những ngày thu này, toàn dân tộc Việt Nam 
đang hướng về Thủ đô Hà Nội để chào đón một 
sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, đó là lễ kỷ 

niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 
Chúng ta được sống trong hòa bình như ngày hôm nay đó 
là nhờ vào sự hy sinh của biết bao thế hệ anh hùng vì nền 
độc lập của Tổ quốc. 
Cũng trong những ngày này, người Nicotex đang thi đua 
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
công ty Nicotex. Trong suốt chặng đường 25 năm qua, 
Nicotex đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và 
đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên, theo 
quy luật phát triển, Nicotex 
đã phải trải qua rất nhiều gian 
nan thử thách. Sau khi nghiên 
cứu lịch sử hình thành và phát 
triển của Nicotex, bản thân tôi 
và nhiều bạn trẻ khác rất khâm 
phục tinh thần hy sinh của thế 
hệ đàn Anh đã khai sinh ra 
Nicotex và đã đóng góp rất 
nhiều công sức, trí tuệ, thậm 
chí đánh đổi cả tính mạng của 
mình để xây dựng Nicotex 
phát triển như ngày hôm nay. 
Các anh đã không quản ngại 
khó khăn gian khổ, hy sinh cả tuổi thanh xuân và cống hiến 
cả cuộc đời, sự nghiệp của mình cho Nicotex, nhưng các 
anh không hề đòi hỏi gì ở Nicotex. 
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Nicotex, bản 
thân tôi muốn viết rất nhiều về những tấm gương đã có 
nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Nicotex 
như: Người “Thuyền trưởng” Nguyễn Thành Nam, đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Nguyễn Duy Vinh, đồng 
chí Đỗ Đình Niễm, đồng chí Trần Xuân Đức, bác Vũ Công 
Hoan, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, đồng chí Đỗ Văn Hóa, 
đồng chí Hà Văn Trở, đồng chí Nguyễn Hồng Nga... để 
chính bản thân tôi và các bạn trẻ thế hệ sau này học tập và 
noi theo. 
NGƯỜI LÍNH ĐIỂN HÌNH CỦA NICOTEX
Người đầu tiên tôi muốn nói đến là anh Trần Văn Đức (hay 
còn gọi là Trần Xuân Đức). Anh sinh năm 1958 tại quê 
hương miền biển Thái Thụy – Thái Bình. Tháng 6/1977 
Anh nhập ngũ vào quân đội, Anh được cử đi học các lớp 
đào tạo trong quân đội. Anh được điều động về làm việc tại 
xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex (sau này là công ty thuốc 
BVTV Bộ Quốc phòng) từ những ngày đầu, năm 1990. 
Mặc dù Anh chưa có chút kiến thức gì về sản phẩm thuốc 
BVTV và ngành nông nghiệp nhưng với tinh thần người 
chiến sĩ cách mạng, Anh sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ 
gì mà tổ chức phân công. Đến năm 1995, Anh được bổ 
nhiệm làm giám đốc Phân công ty Thái Bình phụ trách 

kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Bình và 
các tỉnh lân cận. 
Căn cứ vào chiến lược phát triển mở rộng thị trường của 
công ty, năm 1996 Ban giám đốc công ty đã quyết định 
điều động Anh vào phụ trách thị trường miền Trung và 
Tây Nguyên. Anh sẵn sàng xách ba lô lên đường vào miền 
Trung để tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác kinh 
doanh. Thời gian đầu mới vào, cuộc sống của Anh gặp 
vô vàn khó khăn, Anh phải thường xuyên đi xe máy từ 
Đà Nẵng lên các tỉnh Tây Nguyên để tìm kiếm thị trường. 
Sau khi thành lập chi nhánh Đà Nẵng, Anh bàn giao lại 
chi nhánh cho đồng đội của mình quản lý và Anh lại tiếp 

tục lên khai phá thị trường Tây 
Nguyên. Có thể nói Anh là 
một trong những người đầu 
tiên của Nicotex đi tiên phong 
khai thác thị trường vùng miền 
Trung và Tây Nguyên. Chính 
Anh là người xây dựng lên các 
chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh 
Đắc Lắc và chi nhánh Gia 
Lai (Nay là công ty Nicotex 
Đà Nẵng, Nicotex Đắc Lắc, 
Nicotex Gia Lai). Trong suốt 
thời gian làm việc tại miền 
Trung và Tây Nguyên, Anh 

thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 
những cán bộ trẻ. Anh đã động viên anh em ổn định gia 
đình tại địa bàn đóng quân để có điều kiện gắn bó lâu dài 
với công ty và chi nhánh. Đại đa số cán bộ CNV do Anh 
quản lý đều đã lập gia đình tại địa phương nơi mình công 
tác. Anh em của chi nhánh luôn coi Anh như người anh cả 
hoặc người cha, người chú trong gia đình. Trong những 
lúc ngồi uống trà, Anh thường kể cho anh em nghe những 
câu chuyện vui nhưng mang ý nghĩa giáo dục phong cách 
sống rất sâu sắc. Anh đã dạy anh em từ cách ăn, cách nói, 
cách giao tiếp và ứng xử trong xã hội cũng như trong công 
việc. Vào những thời gian chính vụ, anh em nhân viên đi 
thị trường vất vả, nhiều khi Anh còn giặt quần áo cho anh 
em, Anh dạy anh em từ cách thức phơi quần áo để không bị 
gió bay và khi thu quần áo vào được thuận tiện nhất. Anh 
em đi thị trường về mệt, Anh thăm hỏi động viên và cùng 
anh em vào nấu ăn, ăn xong anh bảo anh em tắm giặt nghỉ 
ngơi để mai còn tiếp tục công việc, còn Anh tự tay thu dọn 
và rửa bát cho anh em. Những bữa cơm tại bếp tập thể của 
chi nhánh đã thực sự đầm ấm như bữa cơm của gia đình. 
Toàn bộ anh em trong chi nhánh đều rất kính trọng Anh và 
biết ơn Anh rất nhiều. Anh thực sự là linh hồn để động viên 
anh em cấp dưới tích cực làm việc và gắn bó với vùng đất 
Tây Nguyên. Năm 2003, khi cổ phần hóa công ty Nicotex, 
khi ấy Anh được Quân đội cho nghỉ hưu với quân hàm 
Thượng tá. Tuy nhiên với sự yêu nghề và nhiệt huyết với 
công việc của Anh, Ban giám đốc công ty đã đề nghị Anh 
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tiếp tục làm việc tại Nicotex. Đến đầu năm 2008 Anh đã 
nghỉ chế độ ở Nicotex.

Qua hơn chục năm gắn bó với vùng đất miền Trung và Tây 
Nguyên, Anh đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của 
mình. Anh đã tạo dựng được rất nhiều tình cảm với các 
cấp chính quyền như các Chi cục Bảo vệ thực vật, các sở 
nông nghiệp ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và đặc 
biệt là xây dựng được hệ thống khách hàng trung thành 
với Nicotex. Tài sản lớn nhất mà Anh để lại cho chi nhánh 
là đội ngũ nhân sự do Anh đào tạo bồi dưỡng. Gần như cả 
sự nghiệp của Anh đã gắn bó với Nicotex, Anh thực sự là 
tấm gương sáng của Nicotex để các thế hệ ngày nay và mai 
sau học tập. 

NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG NICOTEX

Khi nhắc đến cái tên NICOTEX là mọi người đều biết 
đến Người “Thuyền trưởng”. Thực sự tên Anh đã gắn liền 
với cái tên NICOTEX. Anh đã giành toàn tâm, toàn trí, 
toàn lực và hy sinh cả sự nghiệp của mình để chèo lái con 
thuyền NICOTEX. 

Tháng 9/1974 Anh thi đỗ vào trường Đại học Kỹ thuật 
quân sự, sau khi xét tuyển đầu vào, Anh đã đủ điểm để đi 
học tập ở nước ngoài và được cử đi học tại trường Đại học 
xây dựng Ki ép - Liên Xô.  Anh là một trong những lớp cán 
bộ được cử đi đào cơ bản tại nước ngoài thời bấy giờ để 
chuẩn bị lực lượng cán bộ nguồn cấp cao nhằm kiến thiết 
đất nước khi nước ta giành được độc lập. Sau khi học xong 
tại Liên Xô, Anh được điều động về Quân khu III – Bộ 
Quốc phòng. Tháng 6/1983 Anh được điều động về Bộ chỉ 
huy quân sự Tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian công tác 
tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, Anh được bổ nhiệm 
giữ chức Đội trưởng đội xây dựng, sau đó là giám đốc xí 
nghiệp xây lắp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình. Tại quê 
lúa Thái Bình, Anh muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa 
để góp phần xây dựng quê hương. Anh thấy bà con nông 
dân vất vả một nắng hai sương sớm tối cày cấy, khi cây 
lúa phát triển thì bị sâu bệnh phá hại mà không có thuốc 
để phòng trừ. 

Trong cuộc gặp gỡ nhân duyên giữa Anh và Giáo sư - tiến 
sỹ sinh học Nguyễn Đức Khảm, Anh đã quyết định đầu tư 
máy móc thiết bị nhà xưởng để sản xuất thuốc trừ sâu thảo 
mộc chiết suất từ cây thuốc lá, thuốc lào. Tháng 10/1990 
xí nghiệp thuốc trừ sâu NICOTEX được thành lập và chính 
Anh đã là người chèo lái con thuyền NICOTEX trong suốt 
25 năm qua. Anh đã có rất nhiều cơ hội để chuyển sang 
làm lãnh đạo cấp cao của các cơ quan quản lý nhà nước 
nhưng Anh đã quyết tâm gắn bó với NICOTEX vì Anh cho 
rằng NICOTEX là đứa con tinh thần do anh sinh ra nên 
anh phải nuôi dưỡng nó trưởng thành và phát triển. Anh 
không những là người chỉ huy cao nhất của NICOTEX mà 
Anh còn là một tấm gương sáng nhất cho anh em cấp dưới 
noi theo.

Tấm gương về tinh thần học tập: Mặc dù Anh được đào tạo 
rất cơ bản tại Liên Xô về chuyên ngành xây dựng nhưng khi 
chuyển sang lĩnh vực thuốc BVTV Anh phải tự học hoàn 
toàn, Anh đã tổ chức đào tạo kiến thức bảo vệ thực vật cho 
cán bộ CNV và đào tạo cho cả hệ thống đại lý khách hàng. 

Mặc dù công việc của công ty rất bận mải nhưng Anh đã 
giành thời gian đi học thêm thạc sĩ quản trị Kinh doanh 
nhằm bổ sung kiến thức cơ bản phục vụ công tác điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của NICOTEX. Vào những 
ngày nghỉ, giờ nghỉ, thậm chí trong khi ngồi trên xe ô tô 
đi công tác Anh cũng đọc sách hoặc xử lý các văn bản của 
Công ty và đối tác khách hàng gửi đến. Từ tấm gương về 
tinh thần tự học của Anh đã tạo động lực cho nhiều cán bộ 
CNV khi bước chân vào NICOTEX chỉ là lao động phổ 
thông hoặc trung cấp, sơ cấp nhưng đã được anh trực tiếp 
dạy bảo và tạo điều kiện cho đi học nâng cao kiến thức, 
đến nay đã có trình độ đại học, thạc sĩ… 

Tấm gương về đạo đức lối sống: Phong cách sống của Anh 
rất giản dị, quan hệ đúng mực với đồng đội và đối tác. Anh 
luôn tự rèn luyện đạo đức và tuyên truyền giáo dục đạo 
đức cho anh em. Anh đã chỉ đạo cho cán bộ CNV thường 
xuyên nghe băng đĩa hình về tấm gương đạo đức của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nghe tuyên truyền về những tấm gương 
người tốt việc tốt của công ty và của xã hội.v.v

Tấm gương về tinh thần nhiệt huyết trong công việc: Đối 
với Anh, có lẽ công việc là trên hết, Anh đã dành gần như 
toàn bộ thời gian và công sức trí tuệ cho công việc của 
công ty. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ mặc dù Anh không đến 
công sở nhưng Anh vẫn làm việc tại nhà. Những ngày Tết 
cổ truyền của dân tộc, mọi người đều nghỉ ngơi, vui xuân 
và đi chúc tết, nhưng Anh đã dành thời gian phần lớn thời 
gian đó để suy nghĩ cho sự phát triển của công ty.

Anh đã xây dựng văn hóa NICOTEX theo tinh thần hướng 
thiện thông qua các hoạt động mà rất ít doanh nghiệp có 
được đó là: Xây dựng nhà ăn đại đoàn kết, chuyển đổi từ 
văn hóa rượu sang văn hóa trà, hướng dẫn người lao động 
sử dụng dinh dưỡng hợp lý thông qua những bữa ăn lành 
mạnh, rèn luyện sức khỏe thông qua phong trào thể dục 
thể thao và luyện tập Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức 
khỏe, phát động phong trào xây dựng văn phòng xanh - 
sạch - đẹp, tổ chức quyên góp quỹ tấm lòng vàng để làm 
từ thiện v.v.

Anh là người tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lượt 
cán bộ CNV đã và đang làm việc tại NICOTEX. Anh đã 
chăm lo cho cán bộ CNV trong công ty như người thân 
trong gia đình, chính vì thế NICOTEX đã trở thành mái 
nhà chung của cán bộ CNV. Anh đã giành toàn bộ tâm 
huyết của mình cho NICOTEX để duy trì NICOTEX ổn 
định và phát triển. 

VỸ THANH 

Ngoài sự tâm huyết, cống hiến của người “Thuyền trưởng” 
thì cũng rất cần sự cống hiến của toàn thể cán bộ công 
nhân viên. Đại đa số thế hệ trẻ ngày nay đều được đào tạo 
cơ bản và có kiến thức chuyên môn. Chúng ta tin tưởng 
rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục học tập những tấm 
gương của thế hệ đi trước để cống hiến hết mình cho sự 
nghiệp phát triển của NICOTEX. Chính các đồng chí cán 
bộ trẻ là người tiếp bước các thế hệ đàn anh để viết tiếp 
trang sử vẻ vang của NICOTEX. 

Trần Văn Hưng  - Bí thư Đảng ủy, Trưởng 
phòng TCHC công ty

Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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NGƯỜI GIÁO VIÊN THỰC TẾ
Đây là một câu chuyện có thật mà bài học, kinh nghiệm ( bản thân người viết) rút ra từ sự việc đã được đưa 
vào áp dụng ở Nicotex từ thời điểm đó đến nay.

Giữa trưa hè đầu tháng 6 năm 1992, thời tiết 
tại thị xã Thái Bình vô cùng nóng bức,  Tổng 
giám đốc ( lúc đó là Giám đốc công ty – trong 

bài viết xin được gọi tắt là Anh) và tôi  đi xe máy 81 
mang biển kiểm soát 17- 306 để đi đặt mua nắp nút 
cho chai thuỷ tinh đựng thuốc Bảo vệ thực vật. 
Từ số 01 Đường Nguyễn Đức Cảnh thị xã Thái Bình 
đến tổ hợp sản xuất nắp nút của gia đình ông Minh ở 
T23 phường Quang Trung chỉ khoảng 3km. Tôi vốn 
là người làm kế toán, chỉ quan tâm đến tiền, ít hoặc 
không quan tâm đến 
việc kỹ thuật nắp nút 
của Anh và ông Minh 
nên tôi đã mặc kệ hai 
người tính toán kỹ thuật, 
quy cách, kích thước, độ 
dầy, dai giẻo, khít, kín 
của nắp nút. 
Gần 3 tiếng đồng hồ sau 
Anh và ông Minh mới 
thảo luận xong các yếu 
tố kỹ thuật cần và đủ 
để công ty ký đơn đặt 
hàng, đồng thời cũng thoả thuận sẽ ký hợp đồng sản 
xuất nắp nút với tổ hợp vào ngày hôm sau. Sau đó 
chúng tôi quay về công ty.

Anh và tôi về công ty đã là 17h. Anh giao nhiệm vụ 
cho tôi là soạn thảo hợp đồng kinh tế để 8h sáng mai 
sang tổ hợp sản xuất ký kết sản xuất lô hàng. Tôi nhận 
nhiệm vụ ngay vì tôi cũng đã viết nhiều hợp đồng 
nhập khẩu, hợp đồng mua và bán hàng.... và tôi cũng 
muốn thể hiện mình. 

Khi tôi bắt tay vào soạn thảo xong hợp đồng thì đã 
18h. Hợp đồng kinh tế mẫu in sẵn, có các điều khoản 
của hợp đồng, tôi chủ động sắp xếp điền các nội dung 
Anh và đối tác đã thảo luận. Đến 19h là xong hợp 
đồng, tôi cất vào tủ tài liệu và yên tâm sáng mai Anh 
và đối tác chỉ việc ký để thực hiện.

Buổi sáng hôm sau, tôi là người đọc thông qua các 
điều khoản của hợp đồng. Khi đọc xong ông Minh 
của tổ hợp sản xuất nắp nút liền tỏ thái độ phản đối 
gay gắt nội dung và từ ngữ ghi tại các điều khoản của 
hợp đồng. Giám đốc ngay lập tức nhận khuyết điểm 

là không kiểm tra việc làm của trợ lý và soạn lại ngay 
hợp đồng kinh tế. Anh trao đổi với ông Minh chờ ít 
phút, sau đó Anh đọc cho tôi viết hợp đồng theo ý 
của Anh. Tôi cảm thấy bực bội và khó chịu lắm! Ông 
Minh là người kinh doanh không lấy chính trị là mục 
tiêu coi như đã xong. Nhưng có cảm giác rằng Anh 
coi tôi như học sinh cấp I nên tôi lại càng bực tức.  

Dù trong lòng không thoải mái, tôi vẫn phải viết theo 
ý của Anh. Anh nhắc tôi tập trung chú ý viết, Anh đọc 
chậm nên tôi viết kịp. Anh nói phải rút kinh nghiệm 

ngay. 
Viết xong các nội dung 
của hợp đồng, Anh và 
ông Minh ký kết, đóng 
dấu đỏ, vào số thứ tự sổ 
văn thư, ban hành làm 
cơ sở  thực hiện. Anh 
nói đây là một mẫu hợp 
đồng thương mại mua 
bán phụ liệu, phục vụ 
sản xuất kinh doanh, 
làm cơ sở tham khảo 
soạn thảo cho lần sau. 

Sau lần được Anh - Người chỉ huy trưởng, người giáo 
viên thực tế dạy tôi biết trao đổi, biết tính toán các yếu 
tố kỹ thuật cần và đủ trước khi ký kết, khi ký kết, sau 
khi ký, thực hiện hợp đồng mua bán phụ liệu dùng 
cho sản xuất kinh doanh sản phẩm chai đựng thuốc 
bảo vệ thực vật, tôi lúc đó đù trong lòng không vui, 
nhưng vẫn muôn vàn khâm phục sự bình tĩnh, nhanh 
trí của Anh. Bài học thực tế đó, đã được đưa vào áp 
dụng tại Nicotex từ đó đến nay!

Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 23 năm. Gắn bó 
với Anh và Nicotex đến nay, tôi học thêm được nhiều 
bài học khác nữa. Tuy nhiên, đây là bài học thực sự 
khiến tôi ghi nhớ về tính cẩn thận, tỉ mỉ khi lập hợp 
đồng. Và khi kể ra câu chuyện này, tôi mong muốn 
những thành viên của Nicotex cũng sẽ rút ra được bài 
học cho công việc của mình, để công việc được hoàn 
thành một cách tốt nhất, phục vụ cho sự phát triển 
chung của Nicotex. 

Vũ Công Thiện- Trưởng phòng Pháp chế



Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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Nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển 
theo nền kinh tế thị trường mở của. Đặc 
biệt, Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO 

từ 01/01/2008 nên các Doanh nghiệp vừa có nhiều 
cơ hội phát triển nhưng cũng vừa gặp phải rất nhiều 
thách thức do phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ lớn 
trên khu vực và toàn cầu. Trong thời điểm hiện nay 
các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh tiềm lực về 
vốn, công nghê, nhân lực, tài sản mà còn cạnh tranh 
và chiến thắng nhau bằng văn hóa doanh nghiệp. Văn 
hóa doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thúc 
đẩy hành vi tích cực của các thành viên, nâng cao 
hiệu quả lao động và tăng tính cạnh tranh cho doanh 
nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn sâu sắc 
thì chính là bản sắc kinh doanh, là sức mạnh cạnh 
tranh bền vững và cũng là động lực phát triển của 
doanh nghiệp. Do vậy xây dựng và phát triển văn hóa 
doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cấp thiết đối 
với nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Sớm ý thức được vấn đề này, Công ty Cổ phần 
Nicotex đã thực sự chú trọng nghiên cứu, xây dựng 
và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị mình 
để nâng cao giá trị và hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững của mình.

Từ năm 1996 đến 2002, khi công ty mở rộng địa bàn 
kinh doanh vào các tỉnh Miền Nam Việt Nam đã thực 
hiện chuyển đổi hình thức kinh doanh từ nhà cung 
cấp nguyên liệu cho các đối tác gia công đóng gói 
sang kinh doanh sản phẩm phục vụ đến tay người tiêu 
dùng. Với văn hóa và tính cách của người Nam Bộ là 
thích giao lưu tiệc tùng, lúc đó công ty có xây dựng 
văn hóa uống (rượu) mỗi khi đi tiếp khách. Uống 
rượu ở đây không phải là uống được nhiều, uống cho 
say mà là biết uống. Uống làm sao phải luôn luôn tỉnh 
táo để làm chủ bữa tiệc, biết lúc nhập tiệc thì uống 
làm sao, khi cao trao của bữa tiệc thì lên uống thế nào, 
uống đến khi kết thúc bữa tiệc phải làm cho đối tác 
vui vẻ hài lòng thì bữa tiệc đó mới thành công…..Đến 
năm 2003 thì công ty chuyển sang (ngồi tâm năng 
dưỡng sinh) đưa văn hóa thiền định vào trong công 
tác quản trị. Tuần 2 buổi ( đầu và cuối tuần) tất cả cán 
bộ công ty tập trung ngồi tâm năng dưỡng sinh. Với 
phương pháp này đã làm cho con người giảm bớt sự 
căng thẳng trong công việc, giúp mọi người gần nhau 
hơn. Xây dựng một tập thể đoàn kết gắn bó các cá 
nhân sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ một cách 
cao nhất có thể. 
Những năm gần đây, toàn hệ thống Nicotex xây dựng 

văn hóa uống trà và ăn những thực phẩm có nguồn 
gốc từ thực vật. Mục đích của việc chuyển từ văn hoá 
uống rượu sang văn hoá uống trà, bên cạnh đó là tổ 
chức các chuyến du lịch tâm linh là để giúp cho con 
người Nicotex có tâm bình an hơn, có tính hướng 
thiện và suy nghĩ tích cực hơn, sức khỏe tốt hơn, sự 
sáng tạo trong hoạt động kinh doanh được nâng cao, 
tinh thần dám nghĩ, dám làm đã được thể hiện ở nhiều 
người. Ngoài những nét văn hóa trên, công ty luôn 
chú trọng đến công tác đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ 
cho cán bộ, hàng năm công ty đều tổ chức các lớp 
học nâng cao nghiệp vụ, mời các giảng viên có kinh 
nghiệm từ các trường đại học lớn về hướng dẫn cho 
anh em.
Với những nền tảng văn hóa vững chắc như trên thì 
kết quả của Nioctex trong 25 năm hình thành và phát 
triển vừa qua là điều hiển nhiên, thật đáng khâm phục 
và nể trọng . Từ một văn phòng là ngôi nhà cấp 4 tại 
tỉnh Thái Bình nay công ty đã có trụ sở công ty khang 
trang tại thủ đô Hà Nội, từ lúc chỉ có 2 phòng ban trực 
thuộc thì nay công ty có 16 công ty thành viên hoạt 
động độc lập, trải dài từ Bắc vào Nam trên lãnh thổ 
đất nước Việt Nam và đã vươn sang nước bạn như 
Cambodia và Lào. Các công ty thành viên đều được 
đầu tư xây dựng khang trang, được đặt ở những vị 
trí trọng điểm của từng vùng miền. Doanh thu của 
công ty từ chỗ chỉ có mấy trăm triệu đồng thì nay 
đang chuẩn bị cán mốc 1.000 tỷ. Nhân sự cũng không 
ngừng phát triển, thu nhập cho người lao động được 
nâng cao. Công ty cũng luôn thực hiện đây đủ nghĩa 
vụ thuế đối với nhà nước. Công ty đã góp phần không 
nhỏ cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam . 

Với tôi, tôi thực sự là một người may mắn, hành trang 
vào đời chỉ có hai bàn tay trắng và khối óc, đó cũng 
là tài sản vô giá mà thượng đế và Cha Mẹ ban cho khi 
bước vào đời. Nhưng may mắn hơn tôi được sống và 
làm việc trong môi trường Nicotex 20 năm qua, đến 
nay đã có được nhiều tnhư kiến thức, vật chất đến 
cách nhìn nhận cuộc sống. Tôi đã trưởng thành nhờ 
môi trường Nicotex. 

Với ý chí kiên định của lớp cha anh đi trước, với sức 
trẻ, với hoài bão, ước mơ của lớp trẻ kế tiếp, trên nền 
tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc của Nicotex, 
tôi tin tưởng rằng Nicotex sẽ phát triển bên vững và 
tiến xa hơn nữa trên con đường hội nhập của mình.

Phnom penh, Tháng 08 năm 2015
Hồ Viết Cường - Giám đốc Công ty Cambodia

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN Bền VỮNG
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NICOTEX NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM

Tiền thân từ một đội xây dựng trực thuộc Bộ Chỉ 
chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, trải qua bao 
gian nan khó khăn vất vả cùng với sự phát triển 

và đi lên của xã hội, để đáp ứng được những yêu cầu 
cần thiết của đất n ước, đội xây dựng thuộc Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Thái Bình đã thay đổi diện mạo của 
mình và trở thành xí nghiệp xây lắp thuộc Bộ chỉ huy 
quân sự tỉnh Thái Bình (trực thuộc quân khu 3). 

Với bản chất của người lính Cụ Hồ luôn tiên phong 
trong mọi lĩnh vực không ngại khó khăn, gian nan, 
vất vả, các cán bộ của xí nghiệp đã làm từ những việc 
kinh doanh sắt; gạch lát; quạt mát…. cho đến xây 
dựng các công trình cho tỉnh Thái Bình, cho đất nước 
(xây các trường học, công trình phúc lợi). Thấy được 
trách nhiệm của những người lính trong thời bình ( 
không chỉ xây cho những ngôi nhà cao cao mãi mà) 
phải mang những mùa gặt bội thu tới từng ngõ xóm, 
từng làng quê của mọi miền trong tổ quốc, cộng với 
bản chất người con quê hương năm tấn thường trực 
nhìn thấy hình ảnh của những người nông dân xếp 
hàng không kể thời gian để mong có được những 
gói thuốc diệt sâu bệnh, cỏ dại cho vụ mùa bội thu, 
những người lính Cụ Hồ đã cùng với các nhà nghiên 
cứu khoa học để nghiên cứu chiết xuất chất nicotin từ 
những cây thuốc lào phục vụ cho ngành nông nghiệp 
với ước mong tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn của 
điạ phương để ra được sản phẩm với giá rẻ mà hiệu 
quả cho người nông dân. Trên những đôi vai bé nhỏ 
của những người lính phải mang 2 trọng trách lớn lao 
của đất nước đó là xây dựng những công trình làm 
đẹp cho đất nước và để cho mùa màng bội thu. 

Để san sẻ trọng trách trên và để ước nguyện người 
lính được phát huy nên xí nghiệp xây lắp đã được 
tách ra thành 2 xí nghiệp và 2 ngành nghề rõ ràng là 
xí nghiệp xây lắp và xí nghiệp Nicotex ( tiền thân của 
Công ty Nicotex sau này) 

Công ty Nicotex được thành lập với nguồn vốn rất 
khiêm tốn cùng các nhân sự một tâm một ý mang đậm 
tính cách của người lính Cụ Hồ. Những cô gái, những 
chàng trai thị thành đã ngày đêm không quản ngại 
mưa gió, giá rét, len lỏi đến từng nhà nông – thôn – 
xóm – ruộng đồng để tư vấn cho họ cách sử dụng sản 
phẩm khi gặp sâu bệnh để có hiệu quả nhất. Với công 
việc mới – với ngành nghề mới của những con người 
cũ, thật là 1 thách thức vô cùng lớn lao đối với công ty 
Nicotex - 1 công ty còn rất non trẻ trong nghành thuốc 
BVTV bao khó khăn trùm khó khăn: nào thuốc – nào 
dịch bệnh – nào thời vụ - nào thời tiết…. Tôi không 
bao giờ quên được những hình ảnh của những cán bộ 
chủ chốt với cái giá rét tháng 3 quần sắn qua đầu gối 
cùng lội ruộng với bà con nông dân, rồi những buổi 

cuối giờ làm việc sau xe các anh là những thùng thuốc 
đi giao cho từng đại lý nhỏ - từng hộ nông dân. Vất 
vả là thế nhưng niềm tin đã chắp cánh cho sự nghiệp 
của công ty ngày 1 phát triển, các sản phẩm thuốc của 
công ty và thương hiệu của công ty đã được nhà nhà, 
người người nông dân, trang trại tin yêu sử dụng. Với 
đội ngũ cán bộ đã được đào tạo và rèn luyện từ kiến 
thức, tư cách đạo đức, lối sống một cách bài bản và 
mang đậm tính nhân văn của đất nước ngàn năm văn 
hiến. 

Sản phẩm và thương hiệu Nicotex không chỉ dừng 
ở đó mà đã vươn xa sang các nước bạn Cambodia 
– Lào. Từ một công ty còn non trẻ trong nghành 
BVTV mà trải qua bao năm tháng khó khăn vất vả 
cùng những bước thăng trầm cạnh tranh vì giá và chất 
lượng của thời kỳ cơ chế mở của thị trường. Từ một 
công ty nằm trong sự bao bọc của Tổng cục Hậu Cần 
đã được Bộ Quốc phòng chọn lựa làm đơn vị thí điểm 
cổ phần hóa đầu tiên trên toàn quốc. Bao khó khăn vất 
vả cho công cuộc tái cấu trúc cứ trùng trùng xuất hiện. 
Nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ: “nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành – khó khăn nào cũng vượt 
qua” những khó khăn ấy những thử thách ấy là những 
động lực để người lính Nicotex vượt qua và để khẳng 
định cho vị thế của mình. Với ý chí, với lòng quyết 
tâm, với tinh thần đoàn kết họ đã vượt qua tất cả và 
họ là những người phát huy tinh thần “ Dám nghĩ – 
Dám làm – Dám chịu trách nhiệm”, họ luôn luôn phấn 
đấu và cam kết thực hiện khẩu hiệu: “Hiệu quả nhà 
nông – niềm mong muốn của Nicotex”. Để đền đáp 
những công sức và nỗ lực của cán bộ trong ngôi nhà 
chung Nicotex, công ty đã được nhận phần thưởng 
xứng đáng và to lớn nhất là niềm tin của bà con nông 
dân trên mọi miền đất nước. 

Với sự cống hiến, phấn đấu không ngừng của các 
thành viên trong ngôi nhà chung Nicotex, với bản 
chất của người lính Cụ Hồ đã ngấm vào xương tủy – 
vào trái tim – vào khối óc của từng cán bộ, Nicotex 
không ngừng phát triển và nay lại mở thêm ngành 
nghề mới. Không chỉ chữa bệnh cho cây mà còn chữa 
bệnh cho người, đưa những ứng dụng công nghệ khoa 
học vào sản phẩm, giúp cho mọi người phòng ngừa 
bệnh tật, nâng cao sức khỏe, với mục tiêu “Sức khỏe 
của người dân – Niềm mong muốn của Nicotex”. 

Sau 25 năm hình thành và phát triển, một chặng đường 
có thể là dài với một con người, nhưng đối với công 
ty đây mới chỉ là một bước đệm cho sự phát triển bền 
vững trong tương lai. Chúc công ty Nicotex ngày một 
phát triển và vươn xa trong mọi lĩnh vực.

Bùi Thị Thu Hà - Trưởng phòng Y dược



Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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Nicotex nguyên là đơn vị doanh nghiệp nhà nước 
trực thuộc Quân đội từ năm 1990 – 2003, có được 
Nicotex ngày hôm nay phải kể đến những người 

lính năm xưa của những năm 1990 – 1991 có bản lĩnh kiên 
cường, kiên định, vững vàng vượt mọi khó khăn gian khổ 
để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là người “Thuyền 
trưởng” và những người lính luôn bên cạnh anh để cùng 
vượt qua mọi thử thách gian nan, đó là Nguyễn Đức Cảnh, 
Trần Xuân Đức, Nguyễn Văn Hùng ( 
béo ), Vũ Ngọc Luyện, Lê Anh Tuấn, 
Nguyễn Hồng Đăng, Đỗ Văn Hóa,  Hà 
Văn Trở, Nguyễn Thanh Giang ...
Năm 90 khi sản xuất chiết xuất Nicotin 
từ cây thuốc Lào để ra sản phẩm thuốc 
trừ sâu thảo mộc, theo đề tài nghiên 
cứu của giáo sư Nguyễn Đức Khảm, sản 
phẩm sản xuất ra đã được chính Anh và 
những người lính đã tận tụy vượt núi 
đèo, đeo trên mình những chai thuốc 
sản phẩm đầu tiên, chai thuốc trừ sâu 
thảo mộc lên vùng cao nông trường chè 
Mộc Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên 
Bái để bán những sản phẩm do chính 
mình sản xuất ra. 
Cuối năm 1991 – 1992 là những thời 
gian cực kỳ gian nan thử thách và trăn 
trở, khi mà sản phẩm thuốc trừ sâu 
thảo mộc chưa thành công, do việc đầu 
tư công nghệ chưa đảm bảo. Lúc này tình hình xí nghiệp 
trở lên rất khó và có ý kiến của các thủ trưởng Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh Thái Bình đề nghị xem xét việc tồn tại của 
Nicotex. Lại một lần nữa tôi chứng kiến bản lĩnh của người 
lính, người Thuyền trưởng. Anh đã dốc hết tâm huyết của 
mình để tìm ra cho đơn vị hướng đi và phát triển. Anh 
quyết định chuyển từ sản xuất sang tạm thời kinh doanh 
vật liệu xây dựng để đơn vị tồn tại. Bên cạnh đó nghiên 
cứu hướng đi cho tương lai. Trong giai đoạn khó khăn 
đó, bên Anh vẫn có những người lính luôn sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ và cùng vượt qua khó khăn, làm việc quên mình, 
đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, những 
người lính đã sẵn sàng thế chấp cả tài sản của cá nhân để 
thực hiện nhiệm vụ, như nhà, xe máy... Tiêu biểu lúc đó là 
bác Vũ Công Hoan là người cao tuổi nhất. Bác đã sẵn sàng 
mang cả bìa đỏ nhà đất của gia đình để thế chấp. Còn anh 
em thế chấp giấy tờ về xe máy ( thời đó xe máy rất có giá trị 
- cũng là một tài sản lớn của cá nhân, của gia đình). Những 
người lính lúc đó đã dám hy sinh, dám nghĩ, dám làm và 
dám chịu trách nhiệm. 
Tôi còn nhớ đầu năm 1992, Giám đốc đã trăn trở và dốc 
hết Tâm – Trí – Lực vào công việc, lo cho sự nghiệp của 
Nicotex mà Anh làm việc đã quên cả giờ giấc, quên ăn, 
quên ngủ. 
Ba ngày Tết Nguyên đán năm Nhâm Thân (1992), trong 

khi mọi người đều đang vui vẻ bên gia đình, họ hàng, bạn 
bè để hưởng tết, đón xuân theo phong tục cổ truyền của 
dân tộc thì Anh vẫn say mê làm việc với đối tác là ông 
Nguyễn Ngọc Lâm từ trên Hà Nội về Thái Bình để bàn bạc 
hợp tác đầu tư  kinh doanh. Các Anh ấy cùng tâm huyết, 
cùng say mê làm việc. Ý chí làm việc và sức chịu đựng của 
Anh thật là cực kỳ bền bỉ, trong khi đó nhìn bề ngoài, Anh 
là một người khá thư sinh, mảnh khảnh. Anh là một tấm 

gương để cho những cán bộ, người lính 
như chúng tôi lúc bấy giờ phải cảm 
phục và cùng đồng tâm, đồng chí, đồng 
sức, quyết tâm  cùng nhau làm việc để 
vượt qua mọi khó khăn gian nan. 
Và tôi còn nhớ mãi vào giữa một trưa 
nắng hè tháng 6 năm 1992, khi đó đã 
chuẩn bị đến giờ ăn cơm trưa, Anh báo 
tôi là đi ngay lên Hà Nội làm việc. Tôi 
cùng Anh đi chiếc xe ô tô Lát Đa cũ, 
do anh Nguyễn Văn Mỹ lái ( anh Mỹ 
là người lái xe được Bộ chỉ huy quân 
sự Tỉnh Thái Bình điều ra lái xe cho 
Nicotex ). Khi đi ra đến phà Tân Đệ 
cũng rất may là gặp được phà nên xe 
xuống luôn. Xuống phà Anh có nói với 
tôi là phải lên đúng giờ hẹn làm việc 
tại nhà ông Nguyên ( đại tá đã về hưu 
nhưng có mối quan hệ làm ăn hợp tác 
với các công ty hoá chất bên Trung 

Quốc). Để kịp giờ làm việc, tôi đã mua 3 cái bánh mỳ tại 
phà, 3 anh em cùng nhau ngồi trong xe ăn tạm bánh mỳ 
trong lúc phà di chuyển sang bên kia bờ. 
Lên khỏi phà, xe tiếp tục hành trình đi. Sau khi ăn xong 
bánh mỳ, chúng tôi cũng không có nước uống. Vì đi gấp 
nên lái xe không chuẩn bị kịp và thậm chí để kịp thời gian 
làm việc nên xe cũng không thể dừng lại dọc đường mà 
chạy một mạch đến nơi hẹn làm việc. Ông Nguyên đón 
chúng tôi và mời vào nhà. Không kịp uống nước, Giám đốc 
ngồi xuống là bắt tay vào làm việc ngay. Anh bàn công việc 
suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, có lẽ vì say mê công việc, nhiệt 
huyết với công việc, đặt nhiều hy vọng vào hướng đi mới 
của Nicotex, nên các anh làm việc quên cả mệt nhọc, quên 
cả đói khát. Khi bàn xong công việc chính, Anh và ông 
Nguyên vẫn say mê nói chuyện. Mà tôi cũng không thấy 
nhà ông Nguyên có nước. Lúc này tôi thấy mình đã khát 
nước vì ăn bánh mỳ lúc trưa cộng với cả thời gian dài chưa 
được uống nước. Tôi chạy ra ngoài đường xem có quán 
bán nước không.  Nhưng quanh khu vực đó cũng không có 
quán bán nước nào. Tôi có nói với anh Mỹ đang chờ ở bên 
ngoài: “ Khát nước lắm anh Mỹ ơi”. Anh Mỹ lúc này cũng 
trong tâm trạng như tôi. May mắn cho chúng tôi, đúng lúc 
cả 2 đang khát, dáo dác tìm kiếm thì có một bà bán ngô 
quẩy quang gánh đi qua. 

CHIẾC BÁNH MỲ NĂM XƯA
Nguyễn Thế Kỳ

Phó Giám đốc công ty Nicotex Thái Bình

Còn tiếp trang 13
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Nên  đặt  mục  tiêu  gì  cho  khởi  nghiệp?
Chúng ta vẫn hiểu rằng Tinh thần khởi nghiệp 

là sự sáng tạo và dám chấp nhận rủi ro. Tục 
ngữ Việt Nam có câu “có chí làm quan có gan 

làm giàu”. “Có gan” tức là có khả năng chịu đựng rủi 
ro và vượt qua nó. Tuy nhiên, nhà trường Việt Nam 
xưa nay rất ít dạy cho sinh viên tinh thần mạo hiểm. 
Ngược lại, nhiều người xem mục đích tối hậu của việc 
học là có được tấm bằng nhằm tìm được chỗ làm để 
bán sức lao động nuôi mình, tức là tìm một công việc 
an toàn cho dù thu nhập thấp, thay vì vươn lên bằng 
sự sáng tạo và chấp nhận thử thách, rủi ro để tạo ra sự 
nghiệp của mình. Đó là một hạn chế rất lớn của nền 
giáo dục Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
tâm lý của người khởi nghiệp.

Hẳn là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều luôn mong 
muốn mình có được một công việc tốt, một ý tưởng 
tốt, một mức thu nhập tốt và đời sống cao. Nhưng 
hãy xem những người cứ mong muốn và chỉ dừng 
lại ở mong muốn họ làm được gì? Kết quả là mãi 
mãi không được gì trừ khi họ “bất thình lình gặp may 
mắn”, hoặc tiến thân bằng con đường không mấy vẻ 
vang mà theo tâm linh thì những người ấy để có được 
nó phải phải tu nhân tích đức từ kiếp trước mới mong 
có được hồng phúc như vậy. Những người có mong 
muốn và có sự nhạy bén, quyết đoán biến ý tưởng 
thành hiện thực thì khỏi phải nói, họ đã thành công!

Như vậy, có thể thấy là nếu nhu cầu của con người ở 
góc độ mong muốn làm cho đời sống của mình cao 
lên thì phải khởi nghiệp và khởi nghiệp bằng cách 
hình thành ý tưởng, phân tích và xây dựng mục tiêu 
hành động và phải quyết đoán thực hiện công việc đã 
đặt ra để đạt được mục đích bằng mọi giá - Ấy là tố 
chất của doanh nhân. Nhưng đây chưa phải là mục 
tiêu của khởi nghiệp. Phân tích ở một tầm cao hơn ta 
thấy rằng lợi nhuận rõ ràng là mục tiêu kinh doanh, 
song thực chất mà nói thì sứ mệnh mới là điều giúp 
công ty khởi nghiệp tồn tại, thu hút nhân tài, thuyết 
phục nhà đầu tư và dành được thiện chí khách hàng.

Nhiều người khi nhìn vào thung lũng Silicon thường 
nghĩ đây là một mảnh đất của những doanh nhân khởi 
nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, thung lũng đó cũng 
đầy rẫy những người thành lập công ty chỉ với mục 
đích thỏa mãn giàu sang. Tất nhiên bạn sẽ chẳng bao 
giờ nghe thấy tên tuổi những công ty này bởi vì họ 
sẽ không thể lôi kéo được nhân tài, thuyết phục được 
nhà đầu tư lớn, và giành được thiện chí của khách 
hàng. Điều thúc đẩy những doanh nhân khởi nghiệp 
không phải là tiền, mà đó là sứ mệnh. Với một tầm 
nhìn muốn thay đổi thế giới, họ là những người đã 
và đang tạo nên những giá trị vĩ đại cho bản thân và 
những nhà đầu tư.

Điều đó làm những người không phải cư dân thung 
lũng Silicon hoài nghi liệu rằng lợi nhuận khổng lồ có 
đi kèm với sứ mệnh vĩ đại không?

Mark Zuckerberg và sứ mệnh kết nối thế giới

Jim Barksdade từng nói khi ông còn là CEO của 
Netscape: “Nếu nói rằng mục tiêu của công ty là lợi 
nhuận cũng giống như mục đích của cuộc sống là hơi 
thở”. Tất nhiên nếu bạn không hô hấp thì cũng chẳng 
quan trọng mục đích trên đời của bạn là gì.

Nếu bạn tin vào sứ mệnh của mình, nó chính là một 
phần của nghĩa vụ đạo đức đảm bảo rằng doanh 
nghiệp sẽ vận hành trên sứ mệnh đó. Sẽ không có 
một con đường nào nhanh nhất để đi đến mục tiêu cao 
thượng của bản thân.

Doanh nghiệp tồn tại là để thực hiện nghĩa vụ của nó 
chứ không phải bất kỳ một lý do nào khác. Đó lý giải 
tại sao Google đã xoay xở để sắp xếp lại dữ liệu của 
thế giới vài thập kỷ trước, và Facebook tìm cách kết 
nối thế giới không dây.

Nhưng đối với những người sáng lập công ty chỉ vì 
tiền, có quá nhiều lý do để từ bỏ trước khi doanh 
nghiệp của họ thành công rực rỡ.

Nói chung việc xây dựng một tập đoàn từ tay trắng 
là rất khó. Thỉnh thoảng một số người sẽ dừng lại vì 
không còn tiền, hay vì khách hàng không thích sản 
phẩm. Năm ngoái, hãng công nghệ Secret ở thung 
lũng Silicon đã đóng cửa khi thấy số lượng khách 
hàng suy giảm hay như một số hãng điện thoại sừng 
xỏ như Nokia, Motorola đã đều phải chuyển nhượng 
toàn bộ tập đoàn của mình.

Cũng có những lý do khó nhìn thấy hơn. Đó là khi 
người khởi nghiệp sát nhập công ty của họ cho những 
tập đoàn lớn và trở nên giàu có. Tuy nhiên những 
công ty kiểu này cũng không thể thực hiện được sứ 
mệnh của mình vì chúng cuối cùng sẽ bị loại bỏ khỏi 
cỗ máy vận hành khổng lồ của những tập đoàn lớn.



(tiếp theo trang 11)

Chúng tôi thấy quang gánh của bà không còn ngô, 
hỏi bà bán ngô nói là chỉ còn nước thôi, chúng tôi 
liền bảo bà bán cho bát nước ngô. Lúc này chúng 
tôi giải được cơn khát. Nhưng ngay lập tức chúng 
tôi nghĩ tới người chỉ huy của mình đã mấy tiếng 
đồng hồ trôi qua chưa được uống nước. Ấy vậy mà 
Anh vẫn còn đang say mê nói chuyện công việc 
chưa dứt ra được. Tôi thấy thật ái ngại mà không 
dám mang cho Anh bát nước ngô. Mãi đến tận hơn 
5 giờ chiều cuộc nói chuyện mới xong. Hành trình 
ra về Anh rất vui vẻ. Sự thành công trong quá trình 
đàm phán, mở ra con đường mới cho Nicotex trong 
tương lai đã khiến Anh quên đi cái đói, cát khát, sự 
mệt mỏi. Ở Anh chỉ thấy ngời lên niềm vui, sự tin 
tưởng vào sự phát triển của công ty trong ngày mai.  
Đây chỉ là 1 trong những mẩu chuyện rất nhỏ, rất 
nhỏ mà tôi là người chứng kiến về sự tâm huyết, say 
mê của Người thuyền trưởng Nicotex của chúng ta. 
Cả cuộc đời Anh đã tâm huyết với Nicotex, đã dốc 
hết sức lực và trí tuệ để ổn định công ty trong từng 
giai đoạn và từng bước đưa công ty phát triển bền 
vững. Ý chí  kiên cường, quyết tâm cao đã làm là 
xác định rõ mục tiêu và kiên định với mục tiêu, 
làm đến nơi đến chốn, làm đến đích cuối cùng để 
có hiệu quả, Anh là người luôn dám nghĩ, dám nói, 
dám làm và giám chịu trách nhiệm. Những đức tính 
của Anh cũng truyền lửa cho những người lính đi 
cùng Anh suốt những năm tháng qua và những cán 
bộ công nhân viên của công ty trong suốt quá trình 
hình thành và phát triển đầy gian nan nhưng cũng 
nhiều thành công của Nicotex./.

Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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Larry Page và Sergey Brin đã sáng lập và biến Google 
thành gã khổng lồ công nghệ ngày hôm nay là do họ 
luôn theo đuổi sứ mệnh sắp xếp lại hệ thống dữ liệu 
thế giới. Niềm tin vào sứ mệnh của họ mạnh đến nỗi 
cả Larry và Brin đều từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ 
USD của Yahoo, để rồi tạo nên một đế chế trị giá 350 
tỷ USD.

Yahoo cũng đề nghị mua Facebook của Mark 
Zuckerberg với giá 1 tỷ USD khi Facebook còn là 
một trang có rất ít người tham gia. Mark bỏ qua lời 
đề nghị này (cũng như nhiều lời đề nghị hấp dẫn khác 
đến từ cả Google) để thực hiện sứ mệnh kết nối tất cả 
mọi người trên thế giới. Hiện nay giá trị của Facebook 
là 200 tỷ USD.

Hãy tưởng tượng xem hậu quả sẽ như thế nào nếu 
Google hay Facebook đã được bán cho Yahoo với 
tổng cộng 2 tỷ USD. Nếu thuộc về Yahoo, liệu rằng 
Google và Facebook có thể tiếp tục những dự án “điên 
rồ” của họ nữa không?

Những ví dụ trên là trường hợp mà sứ mệnh vĩ đại và 
thắng lợi tài chính giao thoa.

Những nhân viên cũng phải được truyền cảm hứng từ 
sứ mệnh đó. Nếu nhân viên chỉ làm việc vì tiền như 
“lính đánh thuê”, họ sẽ sớm bị kéo đi bởi những lời 
mời gọi hấp dẫn. Đối với những công ty trước cơ hội 
trở thành doanh nghiệp triệu đô, họ sẽ cần đến những 
con người sẵn sàng trụ lại tại thời điểm khó khăn, 
cũng không bán công ty khi thịnh vượng.

Sở dĩ vậy mà  những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm 
như John Doerr tại Kleiner Perkins thường tìm kiếm 
những nhà khởi nghiệp vì sứ mệnh, chứ không phải 
vì tiền.

Tất nhiên, mọi công ty đều phải có lợi nhuận, nhưng 
lý do để nó tồn tại nằm ở sứ mệnh doanh nghiệp. Mất 
đi sứ mệnh, bạn sẽ đánh mất công ty.

Tạm gác lại những câu chuyện ở thung lũng Silicon 
chúng ta hãy đến với Nicotex một doanh nghiệp mà ở 
đó hội tụ những con người hiền hòa và túc trí. Từ xuất 
phát điểm là con số không tròn trĩnh nhưng với tố 
chất của những người chiến sỹ năm xưa, các chú, các 
anh đã chèo lái con thuyền Nicotex vượt qua vô vàn 
khó khăn nhưng không nản trí và luôn hướng tới nơi 
có ánh hào quang chói lọi. 25 năm qua Nicotex cũng 
đã trưởng thành vững mạnh nhưng Nicotex đã không 
dừng lại ở đó, không ỉ lại vào những gì mình đã đạt 
được – Nicotex đã xác định sứ mệnhcho mình là đem 
lại một cuộc sống “ Đầy đủ về vật chất - An lạc về tinh 
thần” cho tất cả người lao động và “ Hiệu quả của nhà 
nông – Niềm mong muốn của Nicotex”. Để làm được 
điều đó thì Nicotex cũng đã xác định nhiệm vụ của 
mình luôn là người bạn đồng hành của nhà nông để 
bảo vệ lợi ích và đem lại mùa màng bội thu cho bà con 
nông dân, phát huy tối đa tố chất của anh bộ độ Cụ Hồ 

để vươn mình trở thành một tập đoàn hàng đầu trong 
việc cung ứng sản phẩm và dịch vụ về thuốc BVTV 
cho bà con nông dân không chỉ trong nước mà còn cả 
trên trường quốc tế. Con người Nicotex cũng đã thấm 
nhuần tinh thần khởi nghiệp và đã tạo ra hàng loạt các 
dự án có quy mô lớn với các ngành nghề mới để khai 
thác hết tiềm năng của Nicotex, để cái tên Nicotex đi 
sâu vào tiềm thức của không chỉ bà con nông dân mà 
tất cả mọi người, mọi tầng lớp nhân dân trong nước 
và quốc tế, để khi nói đến Nicotex là nói đến một văn 
hóa tốt đẹp, gần gũi; nói đến Nicotex là nói đến chất 
lượng sản phẩm và dịchvụ là tốt nhất, nói đến Nicotex 
thì khách hàng yên tâm nhất khi lựa chọn sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ. Và như vậy mục tiêu của Nicotex đã 
rõ ràng. 

Xin chúc cho Nicotex luôn kiên định để đưa con 
thuyền đi đúng hướng và thực hiện tốt đẹp sứ mệnh 
của mình - Một sứ mệnh mang tầm vóc to lớn và đầy 
ý nghĩa nhân văn.     

Nguyễn Anh Tuấn
Phó phòng Kỹ thuật

CHIẾC BÁNH MỲ NĂM XƯA
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NICOTEX QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
1. Ngày đầu Khởi Nghiệp.

Chiến tranh đã qua đi, đất nước ta lại bắt tay vào 
xây dựng nền kinh tế mới. Từ chiến trường 
khốc liệt năm xưa đã có hàng triệu quân nhân 

được trở về hậu phương. Trong số đó nhiều người 
đã được điều về Tỉnh đội Thái Bình. Ngoài việc xây 
dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu còn thành lập các 
đơn vị kinh tế. Cũng từ đó Xí nghiệp xây lắp thuộc Bộ 
chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập và cử đồng chí 
Nguyễn Thành Nam làm giám đốc. Xí nghiệp và cũng 
là nơi thu nhận phần đông số cán bộ này. Nhưng để 
tìm được việc làm cho anh em cũng là những trăn trở 
đối với các Thủ trưởng 
Bộ chỉ huy và ban lãnh 
đạo Xí nghiệp.
Sau nhiều lần tìm việc, 
một ngày Giám đốc 
Nguyễn Thành Nam gặp 
được giáo sư Nguyễn 
Đức Khảm. Ông có đề tài 
nghiên cứu sản suất thuốc 
Bảo vệ thực vật sinh học 
được chiết suất từ cây 
thuốc lào, thuốc lá nhưng 
chưa tìm được người tâm 
huyết để làm cùng. Đúng 
là hai con người một ý 
tưởng, nhân duyên đã đến, ý trời đã định. Sau một thời 
gian nghiên cứu rồi thuyết trình, đề tài về xí nghiệp 
sản xuất thuốc trừ sâu sinh học đã được Thủ trưởng 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình nhất trí. 
Một luồng gió mới đã thổi mạnh vào mỗi chúng tôi, 
những người lính của xí nghiệp xây lắp. Mọi người hồ 
hởi hăng say lao động và chỉ sau một thời gian ngắn, 
công trình đã được long trọng cắt băng khánh thành 
mang tên Xí nghiệp Thuốc trừ  sâu thảo mộc Nicotex, 
dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Quân 
Khu III, Thủ trưởng Bộ chỉ huy; Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Thái Bình cùng nhiều cơ quan hữu quan. Đây cũng 
là công trình được khánh thành để chào mừng lễ kỷ 
niệm 100 năm ngày thành tỉnh Thái Bình.
Nhà máy đã đi vào hoạt động. Ông khói vút tầm cao, 
tiếng van nén, xả của nồi hơi báo hiệu cho ra từng lô 
thuốc BVTV được chiết suất thành công trong niềm 
hân hoan của mỗi chúng tôi. Từ hôm nay người lính 
Nicotex đã bắt đầu khoác lên mình một màu xanh, 
một công việc mới, một trận đánh mới. Từng tốp cán 
bộ chiến sĩ được cử đi các vùng trồng lúa, vùng chè, 
vùng trồng cây thuốc lá, thuốc lào để khảo nghiệm, 
tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng. Sự 

mong đợi đã được trả lời bằng kết quả diệt trừ sâu khá 
tốt, đem lại niềm tin yêu trong mỗi chúng tôi. Cứ như 
thế người Nicotex vừa đi tiêu thụ, vừa nghiên cứu các 
đối tượng sâu hại trên cây trồng. 
Quá trình tìm hiểu chúng tôi đã nhận thấy rằng, sức 
tiêu thụ thuốc BVTV thực tế rất lớn, nếu chỉ với một 
loại sản phẩm đang có thì không thể diệt trừ hết được 
các đối tượng sâu bệnh, mà cần phải có nhiều loại 
thuốc BVTV mới đáp ứng được. 
Lại những cuộc tìm kiếm, nhưng lần này là phải sang 
nước bạn Trung Quốc để tìm đối tác, trong khi đó 
việc giao thương kinh tế giữa hai nước chưa được 

chính thức mở cửa. Rồi 
chuyến hàng tiểu ngạch 
đầu tiên đã được đồng 
chí Giám đốc trực tiếp 
khai thác đưa về tiêu thụ 
đó là Jinggangmeisu, 
Sattrunglinh, Dipterex. 
Nhắc đến ngày ấy chúng 
tôi không khỏi hồi hộp 
nhớ lại, khi có mặt sản 
phẩm của Nicotex cung 
ứng đúng thời điểm sâu 
bệnh đang phá hại đồng 
lúa, từng đoàn người xếp 

hàng tại đường Quang Trung - Thị xã Thái Bình chờ 
mua được thuốc BVTV tại chi cục BVTV tỉnh mới 
thấy giá trị sản phẩm. Rồi những chuyến hàng tiếp 
theo 20; 50 tấn được vận chuyển về Thái Bình, được 
tiêu thụ hết sức nhanh. Niềm vui và sự thành công 
từng bước được khẳng định với Nicotex. Nhưng đấy 
mới chỉ là bước đầu. Muốn đáp ứng được thị trường 
trong tỉnh, ngoài tỉnh hay vươn xa hơn thì cần nhiều 
yếu tố, từ con người, trình độ, bạn hàng, nguồn vốn.... 
Các bộ phận cũng được mở rộng theo từng chức năng 
nhiệm vụ. Những lớp học được đào tạo, những cuộc 
tập huấn, anh em ngày đi làm, đêm đi học. Người có 
nghiệp vụ thì đào tạo, kèm cặp người mới. Cứ như 
thế chúng tôi – những người lính không có chuyên 
môn đã nhanh chóng nắm bắt được kiến thức về thuốc 
BVTV. 
Đồng chí Giám đốc thì tiếp tục công việc tìm chọn 
đối tác bạn hàng có đủ tiềm lực, uy tín để Công ty liên 
doanh làm ăn lâu dài. Một lần nữa, cơ duyên lại đến 
với Giám đốc Nguyễn Thành Nam khi anh tìm được 
đối tác mà mình đang cần, đó là Tổng công ty Nông 
Khẩn -  Tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc mà người đại 
diện là Ông Tất Thành Húc, ngày nay là Tổng công ty 
Đông Phương Hồng. 
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2. Giai đoạn định hướng xây dựng  thị trường.
Sau khi luật doanh nhiệp được ra đời năm 1993, Xí 
nghiệp được chuyển đổi thành Công ty Thuốc BVTV 
Bộ Quốc Phòng. Trong định hướng phát triển Công 
ty đã chỉ rõ: Người Nicotex sẽ phấn đấu xây dựng 
để người Việt Nam có thể tự hào vì có Nicotex. Định 
hướng phát triển công ty cũng là niềm tin cho mỗi cán 
bộ chiến sỹ chúng tôi. Người Nicotex bắt đầu tiêu thụ 
sản phẩm theo cách của riêng mình, đó là đi đến từng 
đại lý, HTX tuyên truyền, hướng dẫn, kể cả từ việc 
làm thủ tục kinh doanh. Từ một vài đại lý, một vài 
trạm BVTV cứ như thế mà nhân rộng. Sản phẩm đã 
được người tiêu dùng tin cậy về chất lượng và hài lòng 
với việc chăm sóc khách hàng của công ty. Sản lượng 
tiêu thụ tăng trưởng không ngừng từ những tỉnh Thái 
Bình, Hải Dương, Hải Phòng lan nhanh ra các tỉnh 
Miền Bắc. Những chuyến hàng Methyl Parathion; 
Methamidophos; Sattrunglinh, Jinggangmesu đã 
được đưa vào phía Nam tiêu thụ theo đơn đặt hàng 
của Nhà máy thuốc trừ sâu Sài Gòn, các đại lý, Chi 
Cục BVTV. 
3. Giai đoạn phát triển thị trường, sản phẩm, 
thương hiệu trên toàn quốc. 
Chỉ sau 5 năm Công ty đã cho ra đời những sản 
phẩm mang tính độc quyền như như Jinggangmesu, 
Satrungdan, Sattrunglinh, Filitox, Monitor, Dipterex, 
Bini 58, Nitox, Kytazin… được nông dân các tỉnh 
phía Bắc đón nhận. Hệ thống đại lý được mở rộng 
trên các tỉnh phía Bắc và một số các đại lý, Chi cục 
BVTV phía Nam. Sản lượng tiêu thụ từ vài trăm tấn 
đã lên tới hàng ngàn tấn. Doanh thu năm sau cao hơn 
năm trước, đạt hiệu quả kinh tế cao. Thương hiệu 
Nicotex ngày càng tỏa sáng.
Với kết quả đó, công ty đã vinh dự được điều chuyển 
nguyên trạng về Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng 
và Kinh tế. Rồi công ty mở rộng, thành lập thêm các 
chi nhánh, xí nghiệp, phòng ban. Nhiều sinh viên ra 
trường đã về đầu quân cho Nicotex. 

Hàng ngàn cuôc hội thảỏ, hội nghị đại lý, trình diễn 
đầu bờ... của công ty trên toàn quốc với các cơ quan 
quản lý chức năng nhà nước, người làm khoa học, và 
bà con nông dân được thực hiện đến khắp các thôn, 
xóm, ấp, bản, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Giám đốc 
gọi đội ngũ cán bộ chúng tôi là Tuyên truyền viên để 
khi đi làm công tác tuyên truyền luôn lấy lời dậy của 
Bác Hồ “ Dân vận khéo thì việc khó mấy cũng thành 
công” để hành động. Ý nghĩa của danh từ Tuyên 
truyền viên còn có thể hiểu đó là sự kết hợp hoàn hảo 
của những người làm Truyền Thông Nicotex. Thời 
ấy, cứ mỗi buổi sớm mai, chiều tối người dân Việt 
Nam lại được nghe đài Truyền thanh, Truyền hình 
phát đi lời tri ân tới bà con nông dân trong cả nước đã 
tin dùng sản phẩm của Nicotex. Chỉ sau10 năm ngày 
thành lập, Nicotex đã khẳng định vai trò của mình 

trên thị trường cả nước. Nicotex trở thành thương 
hiệu nổi tiếng với bà con nông dân. 

Trên đà phát triển đó, Công ty lại được Bộ Quốc 
phòng ghi nhận và điều chuyển về Tổng cục Hậu Cần 
năm 2000.

4. Giai đoạn cổ phần hóa và hiện tại: 
Theo đà phát triển của đất nước, Nicotex lại vinh dự 
được Bộ Quốc phòng chỉ định thí điểm cổ phần hóa 
Công ty vào năm 2003 và bán hết cổ phần nhà nước 
cho người lao động vào năm 2007. Cổ phần hóa cũng 
đồng nghĩa với việc những người lính Nicotex họ 
sẽ bị hạn chế những lợi ích của cá nhân và gia đình 
hơn so với thời kỳ còn là Quân nhân. Những vấn đề 
đó đã được công ty thực hiện công tác tư tưởng một 
cách cẩn thận và bài bản. Chính vì vậy mà người lính 
Nicotex đã sẵn sàng gắn bó với công ty bước sang giai 
đoạn mới. 
Tiếp sau đó, Nicotex lại sẵn sàng đứng lên vai người 
khổng lồ để tái cấu trúc công ty, đưa công ty phát triển 
toàn diện, sẵn sàng hội hội nhập kinh tế khu vực và 
toàn cầu. Chỉ sau 12 năm cổ phần, Nicotex đã tái cấu 
trúc và xây dựng thành công 16 con trong đó có 01 
công ty đặt tại nước bạn Cambodia.

Tính đến hiện tại, đội ngũ cán bộ nhân viên của công 
ty đã lên tới hơn 600 người, duy trì công việc ổn định 
cho người lao động, doanh thu năm sau cao hơn năm 
trước, hiệu quả kinh tế cao. Bộ sản phẩm của công 
ty vô cùng phong phú với 78 sản phẩm đã ngày càng 
khẳng định được vị trí của Nicotex trên thị trường 
thuốc BVTV trong nước và khu vực. 

25 năm - một phần tư thế kỷ. Những thế hệ CBNV 
làm nên Nicotex ngày hôm nay bởi họ đã tuyệt đối 
tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty, 
tin tưởng vào người chỉ huy để cống hiến hết mình 
vì Nicotex. 25 năm có người đã trở về cõi Phật! Có 
nhiều người đã trở thành cán bộ cấp cao của Quân 
Đội, có người đã chuyển công tác, người về nghỉ chế 
độ, họ đã và đang trao gửi sứ mệnh Nicotex cho lớp 
trẻ đầy nhiệt huyết, năng động, trí tuệ và vô cùng yêu 
quý công ty.

Ngày Lễ kỷ niệm 25 năm ( 13/10/1990-13/10/2015) 
ngày thành lập công ty đang tới gần. Ngày ấy, từng 
đoàn người tề tựu kéo về hội trường, ngắm nhìn 
những Tướng lĩnh, sĩ quan, cựu quân nhân mang 
trên mình những bộ quân phục lấp lánh hay những 
thế hệ Nicotex trẻ trung sau này, tin chắc rằng những 
câu truyện về ( một thời) thương trường của người 
Nicotex lại ùa về trong mỗi người như mách bảo rằng 
Nicotex sẽ trường tồn mãi mãi.

Mùa thu năm 2015

Nguyễn Duy Vinh - Nguyên PGĐ Công ty CP Nicotex



N
IC

O
T

E
X

 SỐ
 3

3 
(2

01
5)

16

Con đường kỷ niệm kể cũng dài
Hai lăm năm ngày trước chặng đường đã qua

Từ không tới có, từ nhỏ tới to
Khoa học và ý chí đã dựng xây nên Nicotex

Từ hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thời chiến
Về thời bình được giao trọng trách trên vai

Cái tên xí nghiệp thuốc sâu Nicotex Bộ chỉ huy 
(BCHQS tỉnh Thái Bình)

Năm chín mươi (1990) ấy đã mở mang ra thị trường

Ba năm sau vào thời kỳ thay áo
Chặng đường này đã có nhiều tự tin

Là công ty thuốc bảo vệ thực vật Bộ Quốc phòng 
Trực thuộc quân khu 3 thời kỳ đổi mới.

Năm chín năm (1995) có bước phát triển tới
Từ quân khu III chuyển lên Tổng cục

Công ty Nicotex tiếp tục vươn lên
Trực thuộc Tổng cục Kinh tế - Quốc phòng.

(Tổng cục CNQP & KT)

Chặng đường kế tiếp của một thập kỷ
Có rất nhiều sự kiện năm hai nghìn (2000) 

Từ quê lúa lên thủ đô xây dựng
Có Tổng cục Hậu cần tiếp sức đi lên

Giai đoạn mới của thời kỳ hội nhập
Hai lẻ ba (2003) đi trước kể cũng hay

Nicotex cổ phần hóa để ngày càng chủ động
Khẳng định phát triển đi lên bằng chính đôi chân mình

Hai linh chín (2009) lại thắp lên niềm tin
Cần tái cấu trúc để nâng cao vị thế

Hệ thống Nicotex ngày càng hoàn thiện
Mô hình Mẹ - con thành doanh nghiệp hàng đầu.

Mười sáu công ty trong cùng hệ thống.
Đang ngày đêm cố gắng góp công

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giao.
Chủ động, tự tin, thành công, chất lượng.

Trên bẩy mươi (70) sản phẩm đã có tên thương mại
Việt – Lào – Cam được sử dụng rất nhiều

Không hết lời ngợi ca chiến sỹ Nicotex năm xưa
Đã miệt mài hai lăm năm xây dựng.

Để trở thành công ty có thương hiệu
Sản phẩm Nicotex đã được chứng minh

Các danh hiệu sản phẩm được nhà nước trao
Danh hiệu vàng sản phẩm ngành nông nghiệp 

Gặp lại nhau mừng vui khôn xiết
Các anh bộ đội năm xưa đã cống hiến hết mình
Để có được thành tựu Nicotex ngày hôm nay

Nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho thành công viên mãn.

Nhìn lại con đường hai lăm năm về trước
Để khẳng định vững bước đi lên

Nicotex có mười sáu đơn vị thành viên
Phủ khắp Đông Dương và không ngừng phát triển.

31/8/2015
Đoàn Năng Dũng

Giám đốc công ty Nicotex Gia Lai

CON ĐƯỜNG

KỶ NIỆM NICOTEX
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HAI MƯƠI LĂM NĂM 
NGÀY ẤY VÀ HÔM NAY

Mừng Kỷ niệm Hai lăm năm thành lập.

Chúng ta ngồi nhớ lại những ngày qua.

Vẫn còn đây những chiến sĩ năm xưa.

Đã một thời bên nhau nơi “Trại lúa”.

Những ngày ấy các anh mang Quân phục.

Và chúng em là Viên chức Quốc phòng.

Với tinh thần “ CHỈ BIẾT CÓ TIẾN CÔNG”.

Đã đồng lòng dựng xây NICOTEX.

Ngày khởi nghiệp thường có nhiều vất vả.

Với nồi hơi và thiết bị thô sơ.

Và với tinh thần dám làm, dám chịu.

Đã tạo ra sản phẩm thuốc trừ sâu.

Công việc làm tuy vất vả nhưng vui.

Những bữa cơm tuy chỉ vài con cá.

Nhưng tiếng cười anh em luôn rộn rã.

Làm quên đi những mệt nhọc gian lao.

Sản phẩm tốt nhưng người dùng chưa biết.

Nguyễn Thành Nam đã chỉ bảo anh em.

Với hành trang là những chiếc xe tàng.

Các “SĨ QUAN” mang hàng đi tiêu thụ.

Quân hàm úy như  Xuân Đường, Xuân Đức.

Như Phạm Huy Xuyên, Hùng Béo, Thế Kỳ.

Và biết bao nhiêu con người khác nữa.

Đã trở thành những “Cán bộ kinh doanh”.

Có đơn hàng các anh điện về nhanh.

Để các em như Thanh Giang, Đình Thống.

Như  Hà Văn  Trở,  Văn Hóa , Văn Nam...

Ngày đêm làm để đủ hàng cung cấp.

Đến hôm nay Công ty ta lớn mạnh.

Sản phẩm nhiều với hàng chục cái tên.

Công ty con đã trải  khắp mọi miền.

Và cả sang các láng giềng nước bạn.

Doanh thu nhiều mỗi năm hàng trăm tỷ.

Lợi nhuận cao và thu nhập tăng cao.

Thật vẻ vang và rất đáng tự hào.

Những con người làm nên NICOTEX.

Ngày hôm nay Hai mươi lăm năm chẵn.

Vất vả nhiều nhưng cũng thật vinh quang.

 Đã sánh vai được với các tập đoàn .

 Cùng dựng xây nước Việt Nam hùng mạnh.

 Nay ta ngồi để “ Ôn cố tri tân”.

Và nghĩ về  những chặng đường phía trước.

Lớp trẻ tài năng lòng đầy nhiệt huyết.

Đã sẵn sàng tiếp bước lớp cha anh.                                             

 

  ĐỖ VĂN HÓA - Tổ chỉ đạo Miền Tây Nam Bộ
(Nguyên Giám đốc công ty Nicotex Tiền Giang)
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LÂM CÔNG HÊN - ĐẠI LÝ NICOTEX Ở CAMBODIA
Sau một thời gian đặt văn phòng đại diện và nghiên cứu thị trường, tháng 1 năm 2013, Công ty TNHH 1 
thành viên Nicotex Cambodia chính thức được thành lập. Kể từ khi hoạt động chính thức tại nước bạn, công 
ty Nicotex Cambodia không ngừng phát triển thị trường khắp toàn quốc. Đại lý Lâm Công Hên là một trong 
những đại lý lớn của Nicotex Cambodia gắn bó với Nicotex kể từ khi còn là văn phòng đại diện.

Đã bao giờ bạn đứng trước một kho hàng với 
diện tích hàng ngàn m2, hàng hoá ngợp tầm 
mắt, và bạn thấy trong đó là những sản phẩm 

do công ty mình, đơn vị mình sản xuất đang nằm ngay 
ngắn ở đó chưa? Bạn cảm thấy thế nào trước hình ảnh 
ấy? Và bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đó là một kho 
hàng có vị trí địa lý không phải nằm ở trong nội địa 
mà nó vượt ra khỏi biên giới quốc gia? 
Những câu hỏi ấy có thể khiến bạn đọc ngạc nhiên! 
Nhưng chắc cảm xúc cũng ngạc nhiên rồi chuyển vui 
mừng, hân hoan, xúc động giống như tôi và đoàn công 
tác khi đứng trong kho hàng của đại lý Lâm Công 
Hên tại tỉnh Kampong Cham nước bạn Cambodia – 
1 đại lý của Công ty Nicotex 
Cambodia và được nhìn thấy 
sản phẩm của Nicotex tại 
đây.. 
Khi đoàn công tác chúng tôi 
xuống xe, vào cửa hàng của 
đại lý, ông chủ đại lý sau khi 
chào chúng tôi theo phong 
cách người Khơ me liền 
chia sẻ với đồng chí Đặng 
Văn Thành – một cán bộ của 
Nicotex Cambodia đồng thời 
là người phiên dịch một câu chuyện rất dài mà cho 
đến khi dứt ra khỏi câu chuyện ấy, Thành chia sẻ với 
chúng tôi rằng ông chủ vừa kể chuyện việc ông vừa 
xử lý chuyện nhân viên của ông lấy trộm xe máy và 
chạy chốn, công an PhnomPenh bắt được và gọi ông 
lên làm việc. 

(Qua chuyện đó, có thể thấy được tình cảm của đại 
lý gắn bó với công ty như thế nào. Bởi không phải 
ai cũng dễ dàng chia sẻ với người ngoài những câu 
chuyện mang tính chất riêng tư. Là một đại lý lớn, lại 
có trụ sở tại tỉnh Kampong Cham – tỉnh có thành phố 
lớn thứ 3 của nước bạn, chính vì vậy, đại lý Lâm Công 
Hên có doanh số rất lớn. Phàm càng kinh doanh lớn, 
người chủ kinh doanh càng cẩn thận trong mọi chia sẻ 
với người khác). 

Trong quãng thời gian chúng tôi ngồi trao đổi cùng 
ông chủ đại lý, những đơn hàng, những cuộc điện 
thoại gọi tới liên tục cắt ngang ... đủ để thấy quy mô 
kinh doanh của đại lý. Không chỉ kinh doanh thuốc 
BVTV, đại lý còn kinh doanh các mặt hàng vật tư 
nông nghiệp khác, vì vậy nên không ngạc nhiên khi 

kho hàng của đại lý có quy mô không thua kém bất cứ 
kho hàng của công ty lớn nào tại Việt Nam. Để có thể 
tới được vị trí lưu trữ phẩm của Nicotex, chúng tôi đã 
phải đi qua một quãng đường vài trăm mét dài. Nhân 
công làm việc cho đại lý cũng không kém gì nhân 
công của một công ty cỡ vừa của nước ta. Hàng hoá 
của đại lý được xuất nhập liên tục trong khi chúng tôi 
ngồi trao đổi. Khách mua hàng cũng đa dạng, từ đi xe 
máy, xe tuk tuk tới ô tô tải..... kể cả bằng xe hơi hạng 
sang cũng tới mua hàng của đại lý. 

Ngay từ khi Nicotex sang nghiên cứu thị trường nước 
bạn và bắt tay gây dựng cơ sở, đại lý Lâm Công Hên 
đã hợp tác với công ty một cách rất nhiệt tình. Bước 

đầu Nicotex mới triển khai, 
việc xuất nhập sản phẩm còn 
gặp nhiều khó khăn, nhưng 
đại lý không hề gây khó dễ 
cho đối tác mà luôn cố gắng 
hợp tác, giúp đỡ công ty về 
mọi mặt. 
Các sản phẩm của Nicotex 
được tiêu thụ nhiều tại 
đại lý là Niphosate và 
Jingangmeisu. Ông chủ đại 
lý không nói nhiều về sản 

phẩm của Nicotex mà chỉ thể hiện bằng thái độ vui 
vẻ khi chúng tôi quan tâm tới việc đại lý đánh giá về 
chất lượng sản phẩm. Chúng tôi, những người vừa 
vượt qua quãng đường 200km để tới thăm đại lý thật 
sự cảm thấy được tiếp sức trước thái độ ấy của ông 
chủ. Và dù không nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ 
trực tiếp, nhưng qua thái độ, qua giao tiếp bằng mắt, 
chúng tôi cũng cảm nhận rõ được sự tin tưởng của đại 
lý Lâm Công Hên dành cho Nicotex. Chính vì có sự 
tin tưởng đó mà hành trình của chúng tôi đoạn đường 
quay trở về bỗng ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều. 
Không tiếp xúc với đại lý nhiều, nhưng cảm nhận được 
sự chân thành, tình cảm nồng hậu mà đại lý Lâm Công 
Hên dành cho CBNV công ty Nicotex Cambodia và 
chúng tôi, chúng tôi hiểu Nicotex sẽ dành được nhiều 
tình cảm từ những người dân nước bạn, bởi chúng ta 
có một nền tảng vững chắc về truyền thống của những 
anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã giúp đỡ nhân dân nước 
bạn trong những năm 1980 của thế kỷ trước. Và như 
thế, Nicotex đã tạo được chỗ đứng cho mình ở nước 
bạn và trong khu vực. 

Thuỳ Chi
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Hát điệu Lý cây đa 
(Quan họ Bắc Ninh)

Nam

Chào mừng 25 năm ngày thành lập Công ty
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HÁT MỪNG CÔNG TY  NICOTEX -  “BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NHÀ NÔNG”
Tác giả: Ngô Văn Thắng

Giám đốc công ty Truyền thông Nicotex Việt Nam

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Hai nhăm năm ấy như vừa trôi qua
NICOTEX của chúng ta
Khó khăn đã trải phong ba đã từng

Từng giai đoạn qua từng năm tháng
Nhớ mãi câu vạn sự khởi đầu nan
Cùng giám đốc Nguyễn Thành Nam
Nhân viên, cán bộ lo toan đêm ngày

Trái tim khối óc bàn tay
Mọi người ai cũng hăng say nhiệt tình

Đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực
Để dựng xây cơ nghiệp thuở ban đầu
Sản xuất loại thuốc trừ sâu
Khó khăn, thắng lợi là câu chuyện dài

Công ty ngời sáng tương lai
Niềm vui đọng lại thành bài dân ca

Lời ca tha thiết/ trong trái ới a tim ta
Là tiếng hát ới a dân ca/ tiếng hát ới a bay xa
Chúng ta/ hát lên vui chào mừng/ công ty kỷ niệm
Ôn lại ới a chặng đường / nay đã qua hai nhăm năm
Từng vượt những ới a khó khăn/
-----------------
Là bao ký ức/ nhớ mãi ới a không quên/ là nhớ mãi ới a không quên/ của 
những nhân viên công ty
Những năm/ chúng ta lo sự nghiệp/ bao nhiêu là việc/ cái thuở ới a ban 
đầu/ là giám đốc đã gặp nhân duyên/ và xây đắp ới nên Công ty
-----------------
Ngày đêm giám đốc/ thao thức với bao suy tư/ cùng với những nhân viên 
công ty/ một ý chí ới a vươn lên/ niềm son sắt với bao quyết tâm.
Chúng ta/ hiến dâng cho cuộc đời/ Trái tim nghị lực/ trí tuệ với a tinh 
thần/ của người lính ới a tiên phong/ vì đất nước/ ới a quê hương/ cùng 
hướng tới ới a tương lai.
-----------------
Cùng nhau hôm sớm/ chung bước ới a sánh vai/ là giám đốc ới a công ty/ 
cùng với những nhân viên công ty.
Chúng ta/ đã đem nguyên vật liệu/ những nguyên vật liệu/ thuốc lá ới a 
thuốc lào/ để chiết xuất ra Nicotin/ thành ra những ới a thuốc sâu/ thành 
ra những ới a thuốc sâu.

Chiết xuất Nicotin từ cây thuốc lá thuốc lào
Sản xuất ra các loại thuốc trừ sâu thảo mộc
Chuyển sang sản xuất kinh doanh thuốc hóa học
Đáp ứng ngay nhu cầu của nông dân khắp mọi địa phương
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Hai nhăm năm một chặng đường
NICOTEX không ngừng phát triển
Chuyển từ xí nghiệp thuốc trừ sâu NICOTEX
Thành công ty thuốc bảo vệ thực vật Bộ Quốc Phòng.

Uy tín chất lượng đáp ứng thị trường
Bà con nông dân gửi trọn niềm tin tưởng
Bởi công ty là người bạn đồng hành
Cho mùa lúa mãi tươi xanh
Vườn cây trĩu quả tốt cành sai hoa
Bà con khắp nẻo gần xa
Mừng NICOTEX hòa niềm vui chung.

Hát lên cùng cán bộ chiến sỹ/ với niềm tin ý chí vươn lên. Hò ơi
Con tim nhớ mãi không quên/ những tháng ban đầu
Có Ni mà Cotex / bắc chung nhịp cầu 
Nắng mưa giãi dầu/ nắng mưa giãi dầu 
Vẫn xuống đồng/ xuống đồng thử nghiệm trừ sâu…
-----------------
Thuốc sâu/ vừa phun vài ba tiếng
Đã cùng lao xuống ruộng đếm sâu. Hò ơi
Bao nhiêu công sức bấy lâu/ nay đã thỏa lòng
Thuốc sâu mà NICOTEX / có công dụng rồi
Nông dân rất mừng/ Công ty rất mừng
Đã vì/ đã vì hiệu quả của nhà nông….

Hiệu quả của nhà nông
Niềm mong muốn của NICOTEX
Công ty thuốc bảo vệ thực vật
Nơi có những người lính xung kích đi đầu
Đã sản xuất các loại thuốc trừ sâu 
Giúp bà con nông dân hết âu sầu lo lắng

NICOTEX tình sâu nghĩa nặng
Đó là tình cá nước quân dân
Hai nhăm năm tuổi thanh xuân
Tràn đầy sức trẻ hiến dâng cuộc đời

Cuộc đời vẫn có chúng ta/ hai nhăm năm ấy/ đến khắp nơi gần xa, đến khắp 
nơi gần xa
Địa bàn trăm miền đất nước/ mọi nhà mọi người đã biết/ ấy mấy gửi, gửi, gửi 
niềm tin ca ngợi hết lời/ đến với công ty.
-----------------
Dòng thời gian qua chặng đường đi/ vì nhà nông đâu quản chi
Dệt thành nghĩa tình sâu nặng ớ ơ/ ấy mấy công ty
NICOTEX mãi vững bền/ sẽ mãi xứng danh/ nguồn gốc bộ đội cụ hồ/ Quân 
đội nhân dân anh hùng.
----------------
Để cùng viết tiếp chiến công/ con tim vang mãi/ mãi khúc quân hành ca/ mãi 
khúc quân hành ca.
Và cùng chung lời hẹn ước/ chặng đường mới cùng đi tiếp/ ấy mấy để, để/ để 
dựng xây nước mạnh dân giàu/ chung bắc nhịp cầu
Đồng đội ơi ta nguyện cùng nhau/ đồng đội ơi ta nguyện cùng nhau.
----------------
Từng ngày tô đẹp trang sử ớ ơ/ ấy mấy công ty/ công ty NICOTEX sáng ngời/ 
sẽ mãi mãi là/ người bạn đồng hành/ người bạn đồng hành/ của nhà nông!

Nữ

Nam + Nữ

Hát điệu Lý kéo chài 
(Dân ca Nam Bộ

Nữ

Nam

Múa hát điệu trống cơm
(Dân ca Bắc Bộ)


