THƯ CHÚC TẾT
Một mùa xuân mới lại về, mở ra bao điều mới mẻ, hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ đến với
chúng ta. Thay mặt ban lãnh đạo công ty CP Nicotex, tôi chân thành gửi lời chúc tốt đẹp
nhất gửi đến toàn thể CBNV trong công ty cùng gia đình lời chúc đầu năm mới hạnh phúc,
mạnh khoẻ, an khang và thịnh vượng!
Cũng như năm trước, năm Tân
Mão vừa qua chúng ta đã trải qua
những khó khăn của suy thoái kinh tế
toàn cầu, khủng hoảng tài chính,…
những vấn đề đó có tác động không
nhỏ tới công ty và tới toàn bộ các gia
đình. Nhưng với bản lĩnh đã trải qua
bao thử thách, gian nan, với niềm tin
mãnh liệt rằng công ty sẽ lớn mạnh
không ngừng, chúng ta đã vượt qua
sóng gió và có được những thành
công như ngày hôm nay. Đó là cơ sở
vững chắc giúp chúng ta chinh phục
những đỉnh cao mới trên con đường
hội nhập.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể CBNV trong toàn hệ thống, đặc biệt là những
người vì sự phát triển của công ty mà hy sinh những lợi ích riêng tư - những người luôn biết
đặt lợi ích của công ty lên trên hết. Từ đáy lòng, tôi muốn nói rằng, tôi rất tự hào về các
đồng chí! Xin cảm ơn cả những người thân của các đồng chí đã là chỗ dựa vững chắc để các
đồng chí mang hết tâm sức cống hiến cho công ty.
Năm Nhâm Thìn hứa hẹn mang đến cho đất nước ta nói chung và công ty Nicotex nói
riêng nhiều hy vọng với những tín hiệu khả quan về một bước tiến mới. Những cơ hội mới
được mở ra với tất cả chúng ta!
Bước sang năm mới này, với sự quyết tâm, với lòng nhiệt huyết và tình yêu công ty,
chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công, xây dựng một Nicotex ngày càng lớn mạnh, vị
thế và thương hiệu ngày càng được khẳng định không chỉ trong nước mà còn vươn ra ngoài
quốc tế.
Chúc năm mới vạn sự như ý, mọi sự tốt lành!
Thay mặt Ban Lãnh đạo công ty
Tổng Giám Đốc - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THÀNH NAM
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CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
TỚI TOÀN THỂ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY
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Lễ khánh thành trụ sở
CÔNG TY CỔ PHẦN
NICOTEX TIỀN GIANG
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- Mai Linh

Ngày 14 tháng 11, sau 1 năm khởi công xây dựng, Công ty Cổ phần
Nicotex Tiền Giang đã tiến hành Lễ cắt băng khánh thành trụ sở công ty tại
địa điểm mới, Lô M1, đường số 3 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Thành
phố Tân An, Tỉnh Long An. Về dự Lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn

Thành Nam, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty, Ban Tổng Giám đốc
và đại diện các công ty thành viên trong hệ thống Nicotex cùng đến chung
vui.
Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang trước đây là chi nhánh Tiền
Giang - Công ty thuốc BVTV Bộ Quốc phòng Nicotex, được thành lập từ
năm 1996. Với hơn 15 năm hình thành và phát triển trên vùng đất phương
Nam, Nicotex Tiền Giang đã dần từng bước khẳng định được vị trí của
mình trên thị trường thuốc BVTV ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy vậy,
cơ sở hạ tầng của công ty vẫn còn chưa được đầu tư bài bản. Với quan
điểm “ an cư mới lạc nghiệp” của dân gian cũng như thực hiện sự chỉ đạo
của Chủ tịch HĐQT
công ty Cổ phần Nicotex, Công ty Tiền Giang đã đầu
tư thuê 5000m2 - đất của Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN và đô thị
Long An để xây dựng trụ sở chính gồm văn phòng làm việc, nhà nghỉ và
kho trung chuyển hàng hoá…. với tổng số tiền đầu tư gần 10 tỷ đồng.
Sau 1 năm xây dựng, hiện nay các hạng mục như: nhà văn phòng làm
việc, nhà nghỉ và nhà ăn, nhà kho, nhà xe, nhà bảo vệ và nhà tiếp khách,
đường và hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và biến áp, hệ thống
phòng chống cháy nổ, hệ thống bảo vệ môi trường và hệ thống cây
xanh….đã được bàn giao và đưa vào sử dụng với chất lượng công trình
đảm bảo, thiết bị lắp đặt đạt tiêu chuẩn và vận hành tốt, hệ thống xử lý môi
trường, phòng tránh cháy nổ đúng theo tiêu chuẩn và quy định của nhà
nước. Đến thời điểm hiện tại, công ty Nicotex Tiền Giang là một trong
những công ty có văn phòng khang trang rộng rãi trong hệ thống các
công ty thành viên của Nicotex.
Với sự kiện khánh thành trụ sở mới khang trang - sạch đẹp, công ty
Nicotex Tiền Giang đã chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao
vị thế trên thị trường thuốc BVTV tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
và sẵn sàng để tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế của đất nước.
Chúc cho Công ty Nicotex Tiền Giang với những thuận lợi khi về địa điểm
mới sẽ phát huy được sức mạnh tiềm tàng để xây dựng công ty trở thành
một trong những cánh chim đầu đàn trong hệ thống Nicotex, cùng với các
công ty thành viên xây dựng Công ty cổ phần Nicotex ngày càng phát
triển bền vững về mọi mặt./.

Tập huấn mô hình “Câu lạc bộ
nhà nông Nicotex” tại Cần Thơ
Anh Huy

Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổng
giám đốc về kế hoạch tập huấn mô hình “ Câu lạc bộ nhà nông Nicotex”
hoạt động với mục tiêu “Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong muốn của
Nicotex”, toàn thể các công ty thành viên trong hệ thống Nicotex đã cử
cán bộ kinh doanh và kế hoạch về tại công ty Cần Thơ để tham gia.
Xuất phát từ tình hình cạnh tranh rất khốc liệt của thị trường thuốc
BVTV cũng như nhận thức được thực trạng công tác quản lý và thực
hiện chương trình xúc tiến bán hàng truyền thống của công ty còn rời
rạc, không hệ thống và không đạt hiệu quả cao; bộ sản phẩm của công
ty đã đầy đủ nhưng chưa có biện pháp để khai thác một cách hiệu quả,
bên cạnh đó là việc các công ty cùng ngành đều làm mạnh các chương
trình xúc tiến bán hàng đến nông dân một cách rầm rộ và chuyên
nghiệp, chính vì vậy Công ty cổ phần Nicotex Cần Thơ đã quyết tâm
thực hiện cải cách toàn diện công tác xúc tiến bán hàng của công ty.
“Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” là mô hình thí điểm mà Công ty
Nicotex Cần Thơ mới áp dụng và đưa vào thực hiện dựa trên chủ trương
của công ty mẹ, nhằm giúp cho bộ sản phẩm của công ty đứng vững

trên thị trường. Với mục tiêu chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác
nông nghiệp mới nhất xuống tận tay người nông dân, giúp bà con nông
dân sử dụng thuốc BVTV đúng quy trình kỹ thuật theo các nhà chuyên
môn đã khuyến cáo, thấy được những bất cập trong canh tác nông
nghiệp và bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu tối đa những thất thoát,
tăng giá trị nông sản hàng hoá, Công ty Nicotex Cần Thơ đã cử Tuyên
truyền viên xuống tận địa bàn, thực hiện “3cùng” (cùng ăn, cùng ở,
cùng làm) với nông dân, hướng dẫn bà con nông dân cần sử dụng loại
thuốc BVTV nào, theo quy trình kỹ thuật nào từ khâu chọn giống đến
tận khi thu hoạch.
Về dự khoá tập huấn, các học viên đã được nghe các tuyên truyền
viên trực tiếp thực hiện trình bày về các phương thức trình hoạt động
cũng như những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả kinh tế của mô hình.
Các học viên cũng đã được đi thực tế tới các đại lý, các hộ nông dân để
“tai nghe mắt thấy” kết quả mô hình và những kiến nghị của đại lý và
nông dân về sản phẩm, cách thức thực hiện mô hình….
Với mục tiêu tổ chức tập huấn về mô hình thật chi tiết, gắn với các
điểm tham quan để củng cố nhận thức trong toàn hệ thống Nicotex,
đưa mô hình trở thành quan điểm và hành động trong toàn hệ thống
Nicotex và xây dựng thương hiệu Nicotex trở thành một thương hiệu
mạnh trên thị trường, khoá tập huấn đã đưa tới cho các học viên trong
toàn hệ thống những kiến thức bổ ích về cách thức xúc tiến bán hàng,
cách thuyết phục bà con nông dân, lập kế hoạch ... Hy vọng, với sự
thành công của mô hình thí điểm tại Công ty Nicotex Cần Thơ, cộng với
sự quyết tâm xây dựng thành công ”Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” của
Ban Tổng giám đốc và CBNV trong hệ thống, sản phẩm và uy tín,
thương hiệu Nicotex sẽ ngày càng được người dân tin yêu, sử dụng./.
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Công ty Cổ phần Nicotex đón nhận thêm danh hiệu:
N.T.O

Nhữngngày cuối năm này, công ty Cổ phần Nicotex lại đón nhận thêm tin vui,
đó là việc 8 sản phẩm của công ty được người tiêu dùng bình chọn nằm trong top “
500 sản phẩm- dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam”.
Dự án khảo sát “Top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam” do người
tiêu dùng bình chọn được hoàn thành bởi nhóm chuyên gia của Trung tâm thương
hiệu và bộ môn quản trị thương hiệu thuộc Trường Đại học Thương mại Hà Nội,
dựa trên cơ sở dữ liệu từ kết quả bình chọn qua mạng tại trang web
www.sanphamdichvuhangdau.vn, từ kết quả khảo sát qua phiếu trả lời trắc
nghiệm và phỏng vấn trực tiếp do các chuyên gia của bộ môn quản trị thực hiện.
Mục đích của dự án là khảo sát, lấy ý kiến của người tiêu dùng về những hàng
hóa, dịch vụ tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp có cái nhìn chuẩn xác và khách
quan hơn đổi với chính các sản phẩm do mình đang cung ứng trên thị trường theo
hướng tiếp cận nhu cầu tiêu dùng, từ đó các doanh nghiệp có thể điều chỉnh và
chuẩn hóa các hoạt động sao cho tạo ra được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và
lôi cuốn được sự chú ý của khách hàng. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm khuyến
khích, động viên đối với các doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, hỗ trợ quảng bá những sản phẩm và thương hiệu sản
phẩm uy tín đến với người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp; khơi dậy niềm tự hào của các doanh
ngiệp Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động: “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần nâng cao vị thế của sản phẩm Việt Nam trên
thị trường, từng bước tham gia xây dựng thương hiệu thông qua các sản phẩm tiêu dùng.
Các sản phẩm của công ty Nicotex lọt vào danh sách top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam là: Jinggangmeisu; Nimaxon 20SL; Chani
300EC; Acenidax 17WP; Quinix 32WP; Sattrungdan 95BTN; Bini 58-40EC; Niphosate 480SL.
Từ ngày 06/12 đến ngày 12/12/2011, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm
Quốc tế Cần Thơ đã diễn ra hội chợ Nông nghiệp Quốc tế (HCNNQT) Việt
Nam năm 2011. Đây là hội chợ truyền thống về lĩnh vực nông nghiệp Việt
Nam được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nông
thôn ĐBSCL và cả nước, được tổ chức định kỳ theo chương trình xúc tiến
thương mại Quốc gia do Cục Xúc Tiến Thương Mại (Bộ Công Thương),
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến ĐT TM - DL Cần Thơ, Hội Nông Dân TP Cần Thơ, Đài PTTH TP Cần Thơ phối
hợp tổ chức
Hội chợ Nông Nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2011 năm nay có chủ
đề “Xây dựng nông thôn mới - liên kết sản xuất kỹ thuật cao vì sự phát triển
nông nghiệp - nông thôn ĐBSCL - Việt Nam”.
Công ty cổ phần Nicotex là một trong số hơn 100 đơn vị, doanh
nghiệp trong và ngoài nước tham gia với trên 200 gian hàng. Gian hàng
của công ty cổ phần Nicotex đã thu hút được khá đông người tới tham quan
và mua sản phẩm, trong đó có 03 đoàn khách quốc tế chuyên sản xuất
thuốc bảo vệ thực vật đã đến thăm và khảo sát sản phẩm của công ty.
Tại hội chợ năm nay, 4 sản phẩm của công ty cổ phần Nicotex tham
gia là: Pazol 700WP; Nasip 50WP; Amira 25WG; Detect 50WP đạt giải
thưởng huy chương vàng chất lượng sản phẩm, điều đó khẳng định sản
phẩm của công ty Nicotex luôn được người sử dụng tín nhiệm và tin dùng
trong suốt 21 năm qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
THAM GIA TRIỂN LÃM
HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ VIỆT NAM NĂM 2011
Ngô Thắng
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TOP 500 SẢN PHẨM
DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU
ĐẦU VIỆT NAM
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Chương trình
Ký ức người lính và Tìm về nguồn cội
Mai Phương
vậy, với ý chí quyết tâm của những người lính và sự
đồng thuận trên dưới một lòng, công ty đã vượt qua
những khó khăn để tồn tại, và phát triển như ngày
hôm nay. Từ năm 2003, Nicotex đã là đơn vị đầu
tiên trong Bộ Quốc Phòng thực hiện thí điểm mô
hình công ty cổ phần và không lâu sau đó chính
thức trở thành công ty cổ phần. Hiện nay công ty
không ngừng phát triển với hệ thống 16 công ty
thành viên nằm trên mọi miền đất nước và 2 văn
phòng tại nước bạn Lào và Campuchia.
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Hòa cùng với không khí cả nước chào mừng 64
năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2011), ngày 21/12, công ty cổ
phần Nicotex đã tổ chức chương trình ký ức người
lính nhằm ghi nhận sự trưởng thành và không
ngừng lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam
nói chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ của
công ty Cổ phần Nicotex nói riêng cũng như ôn lại
truyền thống công ty kể từ khi thành lập đến nay.
Công ty Cổ phần Nicotex có tiền thân là xí
nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex trực thuộc Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh Thái Bình, và sau đó trực thuộc các cơ
quan chủ quản khác trong Bộ Quốc Phòng. Là sản
phẩm của những người lính, thời kỳ đầu thành lập,
công ty đã gặp rất nhiều những khó khăn về nguồn
tài chính, về nhân sự cũng như sự chấp thuận của
người tiêu dùng và các cơ quan ban ngành. Tuy

Những người lính trong chiến tranh anh dũng
kiên cường, khi trở về với cuộc sống thời bình,
những người lính lại tiếp tục phát huy tốt phẩm chất
“ bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, vượt mọi khó
khăn gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được
giao. Chương trình như một lời tri ân đến những anh
hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của tổ quốc đã vĩnh viễn
nằm lại nơi cõi đất linh thiêng. Và xin được gửi tới
những bó hoa tươi thắm thay cho lời tri ân sâu sắc
nhằm ghi nhận những công lao của người lính
trong cuộc sống hôm nay. Nếu như trước kia họ là
những người lính chắc tay súng trên chiến trường,
thì nay họ là những người vững tay chèo trên
thương trường kinh tế. Những người lính Nicotex
chính là những người như thế.
Nhân dịp công ty đang tổ chức lớp tập huấn
kiến thức cho nhân viên, ngày 22/12, Ban Tổng
giám đốc đã tổ chức cho nhân viên tham gia lớp tập
huấn cũng như những người có nhu cầu đi tham
quan khu di tích K9-Đá Chông - nơi lưu giữ, bảo
quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi người mất
cho tới năm 1976, khi hoàn thành xong việc xây
lăng; và vườn Quốc gia Ba Vì, nơi có đền thờ Bác
Hồ và lên đỉnh ngọn núi thiêng nơi thờ thần Sơn
Tinh - một trong Tứ bất tử của Việt Nam. Chuyến về
nguồn đã đem đến cho toàn thể các thành viên một
cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, cũng như về
Bác Hồ kính yêu của dân tộc, hơn thế còn là cơ hội
để các thành viên trong toàn công ty hiểu hơn về
nhau./.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM KẾ HOẠCH 2011
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012
Thùy Oanh
Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở văn phòng công ty tiến
hành hội nghị tổng kết hoạt động năm kế hoạch 2011 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2012.
Thành phần hội nghị bao gồm các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng
giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng - Phó phòng chức năng, Giám đốc Phó giám
đốc - Kế toán trưởng và các Trưởng - Phó phòng các công ty thành viên trong toàn
hệ thống đã về tham dự.
Năm 2011 là năm kinh tế khó khăn, có tác động mạnh đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của toàn hệ thống. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, toàn hệ thống Nicotex đã thực hiện thành công kế hoạch 2011 và có sự tăng trưởng vượt
bậc về doanh thu. Các công ty kinh doanh trong hệ thống đã nỗ lực bứt phá để tăng trưởng doanh thu, tăng thị phần, các đơn vị kinh doanh tích cực thi đua thực hiện
triệt để chiến lược tối đa hóa doanh thu. Năm 2011 cũng là năm toàn hệ thống đã hoàn thành tái cấu trúc xong các công ty thành viên, các đơn vị đã hoạt động độc
lập, tiếp tục tiến hành tái cấu trúc các phòng chức năng.
Hội nghị sẽ được nghe báo cáo tổng kết hoạt động trong năm của toàn công ty, phương hướng hoạt động năm 2012, báo cáo về công tác xây dựng đại lý, báo
cáo tài chính 9 tháng năm 2011và báo cáo của Ban Kiểm soát công ty. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe tham luận của các đại biểu về các vấn đề liên quan
đến hoạt động của công ty như: “Báo cáo đổi mới công tác xúc tiến bán hàng theo mô hình: “Hiệu quả của nhà nông Niềm mong muốn của Nicotex” gắn với việc
củng cố nhân sự, xây dựng hệ thống đại lý, tích cực nghiên cứu sản phẩm” của công ty Nicotex Cần Thơ; “Báo cáo về việc triển khai chiến lược tối đa hóa doanh thu
của công ty trong việc hoạch định phát triển sản phẩm trọng tâm: Niphosat….” Của công ty Nicotex Bình Dương….
Hy vọng thông qua hội nghị và các bản tham luận, sẽ có nhiều những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của công ty trong năm 2012 và các năm sắp tới./.

Ăn chay:
là một trị liệu
Thu Hoài
Ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong
giới trí thức và chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một
thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mĩ cho biết
họ ăn chay trường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy
chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của các nhà hàng và
quán ăn chay cùng lượng thực khách đông đảo cho thấy số người
ăn chay đang tăng dần trong thời gian gần đây.
Danh từ “ăn chay” đối với người Việt chúng ta là chế độ ăn
uống không có đạm động vật, nhưng với người phương Tây, có
đến 3 nhóm ăn chay. Nhóm thứ nhất là ovo-lacto gồm rau, đậu,
hạt, trứng và bơ sũa. Nhóm thứ hai là lacto cũng có chế độ ăn
uống như nhóm ovo-lacto, nhưng không ăn trứng. Nhóm thứ ba
là vegan, hoàn toàn không ăn đạm động vật, có lẽ là nhóm gần
như “ăn chay” theo cách của người Việt hay các tu sĩ Phật giáo
đại thừa.
Thời gian gần đây, qua báo chí phương Tây, một số người bày
tỏ quan tâm đến sức khỏe của người ăn chay, vì họ cho rằng ăn
chay có thể bất lợi cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, bằng
chứng khoa học cho thấy ăn chay không có ảnh hưởng tiêu cực
đến xương; ngược lại, ăn nhiều chất đạm động vật có thể là yếu
tố nguy cơ của loãng xương và gãy xương.
Sức khỏe của xương có lẽ phản ảnh chính xác nhất qua mật
độ chất khoáng trong xương (viết tắt là MĐX) và tần số gãy
xương trong một quần thể. Nhiều nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ
học trên thế giới cho thấy MĐX ở người ăn chay tương đương với
MĐX ở người ăn mặn. Một nghiên cứu do các bác sĩ thuộc trường
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện tại Thành phố Hồ
Chí Minh năm ngoái cũng cho thấy không có sự khác biệt nào về
MĐX giữa người ăn chay và ăn mặn.
Gãy cổ xương đùi là một hệ quả nguy hiểm nhất của loãng
xương, vì bệnh nhân gặp nhiều biến chứng, thậm chí sau khi bị
gãy xương. Khoảng 15-20% bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nam,
tử vong sau 12 tháng gãy cổ xương đùi. Nguy cơ gãy cổ xương
đùi ở người ăn chay hoặc thấp hơn so với người ăn mặn. Thật
vậy, một phân tích trên 34 nước trên thế giới cho thấy những
nước có lượng tiêu thụ đạm động vật nhiều cũng là những nước
có tỉ lệ gãy cổ xương đùi (hệ quả nguy hiểm nhất của loãng
xương) so với những nước có lượng tiêu thụ đạm thấp.
Đứng trên phương diện sinh học, ảnh hưởng tiêu cực của đạm
động vật đến xương là điều có thể hiểu được. Sức khỏe của
xương tùy thuộc vào sự cân bằng giữa acid và base. Tất cả các
thức ăn phải được chuyển hóa qua thận dưới dạng acid hoặc
base. Khi ăn nhiều chất đạm động vật, cơ thể hấp thu nhiều acid
hơn base. Tăng hàm lượng acid cũng có nghĩa là máu và các mô
trong cơ thể trở nên “chua” hơn, và để dung hòa tình trạng này,
hệ thống nội tiết phải huy động calcium để đóng vai trò chất
base. Vì phần lớn calcium xuất phát từ xương, cho nên khi cơ thể

huy động calcium cũng có nghĩa là giảm chất khoáng trong
xương, dẫn đến hệ quả giảm sức mạnh của xương, và làm cho
xương dễ bị gãy.
Rất nhiều nghiên cứu khoa học trong 20 năm qua đều
cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe, vì giảm nguy cơ mắc các
bệnh liên quan đến “hiện đại hóa” như tim mạch, tai biến mạch
máu não, đái tháo đường, và ung thư. Chế độ ăn chay, do sử
dụng nhiều rau quả, thường hàm chứa ít chất béo và cholesterol
hơn chế độ ăn mặn. Chất béo và cholesterol là hai yếu tố nguy cơ
của bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Do đó, có nhiều
nghiên cứu khoa học cho thấy người ăn chay ít mắc bệnh tim
mạch, đái tháo đường và ung thư hơn những người ăn mặn.
Trong một nghiên cứu trên 47.000 người Mĩ, nhóm ăn chay có
nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn nhóm ăn mặn khoảng
20%. Ăn chay và ăn nhiều rau quả còn giảm nguy cơ tai biến
mạch máu não đến 22%. Ngoài ra, ăn chay còn giảm nguy cơ
mắc bệnh ung thư vú, ruột, và phổi so với chế độ ăn mặn.
Một nghiên cứu khác trên 26.000 người Mĩ cho thấy người ăn
chay có tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường thấp hơn người ăn mặn
khoảng 25%. Vì chế độ ăn chay có chỉ số glycemic thấp, nên ăn
chay còn được xem là một liệu pháp điều trị bệnh đái tháo đường.
Trong một nghiên cứu lâm sàng trên 652 bệnh nhân đái tháo
đường, các bác sĩ cho bệnh nhân ăn uống có rất thấp hàm lượng
chất béo (dưới 10% năng lượng, tức như ăn chay), và họ ghi nhận
rằng ở những bệnh nhân được điều trị bằng insulin, 40% không
cần đến insulin nữa; trong số bệnh nhân điều trị do chỉ số
glycemic thấp, 71% không cần tiếp tục điều trị. Trong cùng thời
gian, nồng độ đường trong máu giảm 24%, cholesterol giảm
30%. Ảnh hưởng của chế độ ăn chay đến các chỉ số lâm sàng
liên quan đến bệnh đái tháo đường tương đương với ảnh hưởng
của các thuốc thông dụng trên thị trường. Vì ăn chay chẳng tốn
kém gì nhiều, nên hiệu quả kinh tế của ăn chay có phần cao hơn
so với một số thuốc điều trị bệnh đái tháo đường.
Trong một nghiên cứu quan trọng về ảnh hưởng của ăn chay
đến bệnh viêm thấp khớp, các nhà nghiên cứu Na Uy chia bệnh
nhân thành 2 nhóm: nhóm ăn chay và nhóm ăn mặn. Sau 12
tháng theo dõi, bệnh trạng nhóm ăn chay giảm rõ rệt, trong khi
nhóm ăn mặn không có thay đổi đáng kể. Dù cơ chế ảnh hưởng
của ăn chay đến bệnh viêm thấp khớp chưa được hiểu rõ, nhưng
có thể lí giải rằng vì chế độ ăn chay hạn chế năng lượng, đạm và
một số chất khoáng có chức năng ức chế hệ thống miễn dịch, và
ức chế hệ thống miễn dịch là một phương án điều trị các bệnh tự
miễn, nên ăn chay có thể đem lại lợi ích cho bệnh nhân viêm thấp
khớp.
Nói tóm lại, bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay có lợi cho
sức khỏe. Thật ra, người ăn chay tính trung bình có tuổi thọ cao
hơn người ăn mặn. Các nghiên cứu mới nhất gợi ý rằng ăn chay
còn có thể là một phương án thực tế để điều trị bệnh đái tháo
đường và viêm khớp xương.
Trong vài năm gần đây, tỉ lệ béo phì trong dân số nước ta
càng ngày càng tăng. Theo nghiên cứu dịch tễ học, tại Thành
phố Hồ Chí Minh, cứ 3 người tuổi trên 40 thì có 1 người béo phì. Tỉ
lệ này tương đương với tỉ lệ ở Mĩ và các nước Âu châu! Béo phì là
một yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường và tim mạch. Một xu
hướng và cũng là một nghịch lí đáng quan tâm là ở các nước Âu
Mĩ, bệnh đái tháo đường thấy ở những người lao động có thu
nhập thấp, thì ở nước ta bệnh này tập trung ở những người giàu
có hay với thu nhập cao. Xu hướng “Tây hóa” (như ăn uống với
nhiều chất đạm động vật) có thể là một yếu tố đóng góp vào tình
trạng đáng ngại này. Đã đến lúc chúng ta quay về với chế độ ăn
uống truyền thống (với gạo, rau quả) hơn là nhiều chất đạm động
vật.
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Hoài Thu

Tết của người Mường là lễ to nhất trong năm. Người Thái có
tục gọi hồn người đã mất về cùng ăn Tết. Một số dân tộc ở Tây
Nguyên có lễ hội bắt chồng ngày mồng 1.
1. Người Mường với tục thờ cúng ngày Tết
Đối với người Mường, Tết Nguyên Đán là cái Tết quan trọng
nhất, to nhất trong năm. Trong dịp Tết, mỗi nhà tổ chức một bữa
cơm thịnh soạn nhất để dâng tổ tiên và thần thánh, bữa đó gọi là
làm Tết.
Bữa làm Tết có thể làm cỗ dâng tổ tiên bằng thịt gà hoặc thịt
lợn, xôi, rượu và các đồ lễ khác. Gia đình nào có cả một con lợn
thịt trong dịp Tết thì được coi là ăn nên làm ra, tổ tiên vui mừng,
con cháu hoan hỉ, cỗ bàn đầy đặn, cửa nhà sáng sủa.

Trong một mâm thờ thường có các lễ vật như bánh chưng và
mật, rượu chai, cơm nếp, thịt luộc, chả rang và dồi, quếch, một ít
tiền, một bát nước lã, trầu cau, mắm muối. Món thịt được bày
trên một mảnh lá chuối khoảng 30cm x 40cm. Gia chủ chọn đủ
miếng trong một con lợn để bày vào mảnh lá chuối này.
Sau khi mâm cỗ đã soạn đủ món được bưng lên đặt vào bàn
thờ. Thông thường, bàn thờ tổ tiên được đặt 3 mâm: mâm ngoài
cùng thờ bố mẹ, mâm thứ hai thờ ông bà, mâm thứ ba (trong
cùng) thờ cụ kỵ.
Các vị trí đặt đồ thờ có thể ở trong nhà hay ngoài sân. Khi các
mâm lễ được đặt vào vị trí, thầy cúng bắt đầu thực hiện khấn lễ.
Đầu tiên, ông xướng tên và nơi ngự của các vị được thờ và lạy
từng vị một; tiếp đó là phần trình bày lý do mời và dắt các vị về
tận nhà chủ thờ.

Sau khi các vị đã an tọa, thầy cúng cùng tất cả con cháu
trong nhà lạy chào tổ tiên và thần thánh. Sau thủ tục lạy chào,
thầy cúng bắt đầu khấn dâng; dâng đủ 10 tuần cơm rượu thì
được coi là các vị đã thật sự no say; rồi xin mời các cụ đứng dậy
thu dọn đồ đạc trở về nơi ngự; con cháu lại xin được “rút mâm lui,
lùi mâm xuống”, hưởng lộc của các cụ.

Mâm cỗ bày ăn gồm tất cả các món có trong mâm thờ và
thêm món ớt, món nộm thịt thủ lợn, các loại rau đắng đồ, măng
đắng đồ. Trước khi ăn, con cháu xếp hàng lạy kính các bậc cha
mẹ, ông bà.
Người già đứng lên nói lời chúc cho con cháu sang Năm Mới
mạnh khoẻ, làm ăn giàu có. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi các
mâm - tiếng Mường gọi là “buông cỗ” là thủ tục chào chúc tốt
lành, mọi người mời nhau uống rượu, mời ăn các món lần lượt từ
món rau đắng đồ đến món thịt luộc.
Sự mời mọc diễn ra liên tục suốt cả bữa cỗ, gần như là mỗi
lần gắp là một câu hát thường dang, bọ mẹng, hát ví, mo, kể
chuyện tình... làm bữa ăn thêm hoan hỉ. Sự nhiệt tình của mọi
người đem lại niềm vui cho các thành viên trong gia đình. Tất cả
đều thể hiện một ước vọng mong muốn một Năm Mới nhiều
hạnh phúc và may mắn cho mọi người.
2. Tết của người Mông
Người Mông có một hệ lịch riêng, vì vậy Tết của họ vào
khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 Âm lịch. Tuy nhiên, ngày
nay, đa số đồng bào Mông đã ăn Tết Nguyên đán như người

Kinh, chỉ trừ một bộ phận nhỏ người Mông ở Mộc Châu vẫn duy
trì song song Tết theo hệ lịch riêng của họ.
Như người Kinh, khoảng 25, 26 tháng Chạp, mọi người bắt
đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết. Với người Mông, 3 món không
thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết là thịt, rượu và bánh ngô. Tuy
nhiên, họ không đón Giao thừa như người Kinh.

Tối hoặc giữa đêm 30, mỗi nhà đều phải làm lễ cúng "ma
nhà" (tổ tiên) bằng một con lợn sống, một con gà còn sống (phải
là gà trống tơ). Sau khi cúng xong, đem lợn và gà đi giết thịt, rồi
cúng một mâm thịt chín. Sau đó mới được ăn và uống rượu đến
khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. Đối với họ, tiếng gà gáy
sáng sớm của mùng Một mới đánh dấu một Năm Mới bắt đầu.
Bên cạnh đó, lễ hội Sải Sán hay Gầu Tào (hội cầu phúc)
trong ngày Tết là lễ hội lớn nhất trong năm và thể hiện nét văn
hóa đặc trưng không thể thiếu của người Mông. Lễ hội này
thường diễn ra vào ngày mùng Hai của Năm Mới nhằm tạ ơn tổ
tiên về mùa màng, súc vật, cầu cho con cháu đầy đàn.
3. Tết của người Cơ Tu
Người Cơ Tu thường ăn Tết sau vụ thu hoạch, họ mở hội vui
chơi trong ngày lễ cúng thần lúa gọi là Tết Progiêrâm, đây là lễ
lớn nhất trong năm.
Trước Tết một tuần, dân làng thường tổ chức đi bắt cá tập thể
ở những con sông lớn. Họ ngâm các loại trái, vỏ, rễ cây làm cho
cá bị say tự động nổi lên mặt nước rồi tha hồ bắt.
Thực phẩm của người Cơ Tu trong ngày Tết chủ yếu là món
ăn do đồng bào tự tay làm ra như nếp, lúa, sắn, ngô. Rượu cần
và rượu tà vạt là thứ không thể thiếu trong ngày Tết của họ.
Ngoài việc ủ rượu, phụ nữ Cơ Tu còn lo giã nếp, hái lá đốt để
làm bánh sừng trâu, nấu nhiều cơm lam để ăn và đãi khách.
Ngoài ra, đồng bào Cơ Tu còn làm thêm món Za zá - món ăn
được xem là đặc trưng của dân tộc. Họ dùng các loại rau, măng,
lá môn, chuối xanh, thịt rừng hoặc cá, ếch nhái... trộn lại với
nhau rồi cho vào ống nứa tươi và đốt lửa bên ngoài. Đây là món
ăn dùng nhắm với rượu tà vạt.

Bên cạnh việc chuẩn bị nhiều món ăn, người Cơ Tu còn tổ
chức các hoạt động văn hóa vui chơi như lễ hội đâm trâu, đánh
cổng chiêng, nhảy điệu Za zá - điệu múa thiêng trong nghi lễ
hiến sinh của người Cơ Tu, thể hiện sự vui mừng, lòng biết ơn đối
với thần linh.
4. Người Thái với tục gọi hồn ngày Tết
Thông thường ngày 25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng,
lớn nhất trong năm của người Thái. Sau vài ngày dọn dẹp nhà
cửa, tối 29 người Thái bắt đầu gói bánh chưng. Ngoài bánh
chưng như của người Kinh, người Thái còn có thêm một loại
bánh chưng màu đen.
Để làm bánh chưng, họ đốt rơm, lấy tro giã lẫn gạo nếp rồi
sàng sạch muội tro mà vẫn giữ được màu đen. Sau lễ cúng Giao
thừa tối ngày 30, mọi người uống rượu suốt đêm và canh cho
nhang khói trên bàn thờ tổ tiên cháy liên tục. Nhà nào có chiêng,
cồng thì mang ra gõ tại nhà.
Một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người
Thái là tục gọi hồn. Thường vào tối 29 hoặc 30, mỗi gia đình thịt
hai con gà, một để cúng tổ tiên, một để gọi hồn cho mọi người
trong nhà.

Đầu tiên, người cúng (thường là thày cúng) lấy một cái áo
của mỗi người trong gia đình, bó lại một đầu với nhau, vắt lên vai,
tay cầm một cây củi đang cháy, mang ra đầu làng gọi hồn hai ba
lần, sau đó về chân cầu thang lại gọi một lần nữa. Xong việc,
thầy cúng đích thân buộc một sợi chỉ đen vào tay mỗi thành viên
gia đình để trừ tà.
5. Tết của người Dao đỏ
Vốn có bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo, nên Tết của
người Dao đỏ cũng mang nhiều nét đặc trưng cho đời sống văn
hóa tinh thần của dân tộc mình. Đến nay, dù đời sống đã phát
triển hơn về mọi mặt, song đồng bào người Dao đỏ vẫn giữ được
những phong tục đón Tết truyền thống.
Cũng giống như người Kinh và nhiều dân tộc khác, người
Dao đón Tết cổ truyền theo lịch âm. Khoảng ngày 20 tháng
Chạp, hầu hết các gia đình đều gác lại công việc làm ăn để
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chuẩn bị đón Tết.
Người Dao đỏ cũng có tục cúng ông Công, ông Táo như
người Kinh, nhưng họ không cúng vào ngày 23 tháng Chạp mà
làm chung với lễ cúng tất niên. Trong mâm cỗ, ngoài bánh
chưng, loại bánh gù đặc trưng của người Dao, thịt lợn, thịt gà,
rượu, thường có thêm đĩa bánh dày hoặc bánh nếp gói trong lá
chít.
Người Dao đỏ không tự làm lễ mà mời thầy cúng hoặc những
người lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng. Trước sự có mặt đông
đủ của mọi thành viên trong gia đình, thầy cúng thay mặt gia chủ
làm lễ cúng giải hạn, để xua đi tất cả những điều rủi ro, không
may mắn trong năm cũ.
Và mời “ma nhà”, gồm có ông bà, tổ tiên và những người đã
khuất, về ăn Tết, cầu xin sức khỏe, may mắn và sự bình an cho
tất cả mọi người, xin cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt,
trâu bò lợn gà khỏe mạnh.
6. Độc đáo Lễ hội bắt chồng ở Tây Nguyên
Mỗi năm, mùa bắt chồng các đồng bào Chu Ru, Cil, Cơ
Ho... ở Lâm Đồng nói riêng, Tây Nguyên nói chung được bắt đầu
từ mùng một Tết âm lịch cho đến hết tháng ba. Lễ bắt chồng phải
diễn ra ban đêm. Khi thích một chàng trai nào đó, cô gái về
thông báo cho gia đình và dòng họ biết. Gia đình sẽ đến nhà trai
hỏi dạm.

Nếu cả hai dòng họ đồng ý, cô gái sẽ đến đeo nhẫn vào tay
người con trai vào một đêm đẹp trời. Trường hợp người con trai
không thích có thể trả lại nhưng đến 7 ngày sau, cô gái lại chọn
một đêm đẹp trời đến đeo nhẫn cho chàng trai và cứ thế lặp đi
lặp lại cho đến khi chàng trai chấp nhận.
Trước khi cưới một ngày, buôn làng tổ chức một đêm hội gọi
là "Đêm hội bắt chồng". Trong đêm hội này, chàng trai và cô gái
phải đọc một số câu luật tục riêng của đồng bào mình, có một số
câu luật độc đáo như: "Tìm vợ, tìm chồng phải hỏi mẹ cha; ăn
ruộng, ăn rẫy phải hỏi tai con trâu, con bò; làm bẫy phải hỏi thần
núi; về với vợ như về với nước...".
Ngày cưới chàng trai và cô gái rút nhẫn ra hôn nhẫn và đeo
lại cho nhau. Sau lễ cưới 7 ngày, cô gái tháo nhẫn đưa mẹ chồng
cất giữ và ngược lại nhẫn chàng trai do mẹ cô gái cất giữ.
Một phong tục độc đáo của đồng bào Tây Nguyên, khi vợ
chồng xảy ra mâu thuẫn nếu ai đề nghị ly hôn trước thì người đó
phải "đền" một con trâu đực. Đồng thời sau lễ bắt chồng ai chung
chạ, ngoại tình với người khác thì kẻ phản bội phải đền ba con
trâu đực và số trâu sẽ tăng lên nếu ngoại tình nhiều lần.
Đây cũng được xem như một luật tục riêng làm tăng tính gắn
kết trong cuộc sống vợ chồng. Bởi lễ bắt chồng còn được các
đồng bào xem là việc đại sự và Srí là tín vật chung cho hai dòng
họ.

Canh
chua
chay
Minh Phương

Nguyên liệu:

Cách làm:

-

5 miếng đậu hủ non trắng

-

Nửa trái dứa

-

2 trái cà chua vừa chín

-

2 trái me chín

-

-

200g giá, ớt, rau thơm, ngò tây

-

Bột ngọt, đường, muối

-

200g nấm rơm

-

-

Đậu hủ non: xẻ dọc ra làm tư, xong lấy mỗi miếng cắt ra làm đôi.
Dứa: xắt lát mỏng theo chiều của mắt.
Cà chua: Xắt theo chiều dọc của trái, xắt ra làm 8 miếng.
Nấm rơm: rửa sạch sắt ra làm 3 miếng.
Nấu nước sôi độ 1 lít nước, cho me vào, me mềm, vớt ra, cho dứa, đậu hủ non, nấm
rơm, sau đó cho cà chua và giá vào.
Dầm me, chế vào nồi canh, nêm vừa chua là được. Nêm muối, đường, bột ngọt cho
vừa ăn. Nhắc xuống, cho các thứ rau, ớt xắt nhỏ vào.

Món canh này ăn kèm với bún rất ngon.

TIÊU ĐIỂM

Mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” tại Cần Thơ -

Bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của đại lý
PV: ý nghÜa cña m« h×nh: “C©u l¹c bé nhµ n«ng Nictex” thùc hiÖn
theo môc tiªu “HiÖu qu¶ cña nhµ n«ng - NiÒm mong muèn cña
Nicotex” lµ g×? C«ng ty ®ång chÝ ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nh thÕ nµo
kÓ tõ khi thùc hiÖn m« h×nh Êy?
§ång chÝ T¹ VÜnh S¬n (TVS): Nh chóng ta ®· biÕt hiÖn nay viÖc
kinh doanh thuèc BVTV ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n, nÕu cø tiÕn hµnh
c¹nh tranh vÒ gi¸ th× sÏ lµm cho c¸c c«ng ty gi¶m vÒ lîi nhuËn vµ chÊt
lîng s¶n phÈm cã phÇn ®i xuèng. HiÖn nay c¸c c«ng ty kinh doanh
®ang b¾t ®Çu ch¨m sãc ngêi tiªu dïng cuèi cïng mµ ®èi tîng cña
ngµnh kinh doanh thuèc BVTV chÝnh lµ n«ng d©n. ChÝnh v× nh÷ng
®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i thay ®æi ngay c¸ch nghÜ c¸ch lµm, thay ®æi
dÇn ph¬ng thøc XTBH (kh«ng bá c¸i cò) tøc lµ x©y dùng hÖ thèng
ngêi n«ng d©n dïng bé s¶n phÈm cña C«ng ty vµ trung thµnh víi
c«ng ty ®Ó tõ ®ã cã hÖ thèng kh¸ch hµng bÒn v÷ng. M« h×nh “C©u l¹c
bé Nhµ n«ng Nicotex” víi môc tiªu “HiÖu qu¶ cña nhµ n«ng - NiÒm
mong muèn cña Nicotex” ®îc c«ng ty CÇn Th¬ x©y dùng víi ý nghÜa
vÒ mÆt chÝnh trÞ vµ vÒ kinh tÕ. VÒ mÆt chÝnh trÞ chÝnh lµ viÖc chóng t«i
thùc hiÖn chuyÓn giao khoa khoa häc kü thuËt míi nhÊt, t©n tiÕn nhÊt
xuèng cho bµ con n«ng d©n; b¶o vÒ m«i trêng sèng, b¶o vÖ thiªn
nhiªn, b¶o vÖ con ngêi khi sö dông thuèc ®óng quy tr×nh vµ theo
khuyÕn c¸o c¸c nhµ khoa häc (4 ®óng); mang l¹i ®Õn cuéc sèng an
lµnh vµ tù ch÷a bÖnh cho bµ con n«ng d©n; n©ng cao gi¸ trÞ n«ng s¶n
hµng hãa cña n«ng d©n. VÒ ý nghÜa kinh tÕ, chóng t«i ®· gióp bµ con
n«ng d©n gi¶m thiÓu tèi ®a thÊt tho¸t trong qu¸ tr×nh canh t¸c; n©ng
cao gi¸ trÞ hµng hãa cña n«ng d©n, t¨ng lîi nhuËn cña n«ng d©n. Bªn
c¹nh ®ã chóng t«i còng t¹o ra líp kh¸ch hµng trung thµnh víi c«ng ty;
tiÕn hµnh g¾n liÒn bé s¶n phÈm víi c¬ cÊu c©y trång, ®¸nh gi¸ l¹i toµn
bé s¶n phÈm cña c«ng ty ®Ó tèi ®a hãa doanh thu. C¸c ý nghÜa ®ã ®Òu
nh»m x©y dùng th¬ng hiÖu Nicotex bÒn v÷ng.
Bíc ®Çu h×nh thµnh m« h×nh, C«ng ty CÇn Th¬ ®· cã nh÷ng
thµnh c«ng nhÊt ®Þnh nh: §· lµm thay ®æi quan ®iÓm nh×n nhËn cña
hÖ thèng kªnh ph©n phèi tõ chç chØ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng dÔ
b¸n, nh÷ng mÆt hµng cã lîi nhuËn cao nay kinh doanh theo c¬ cÊu
c©y trång mïa vô g¾n liÒn bé s¶n phÈm cña c«ng ty (kh«ng cßn t×nh
tr¹ng Ðp hµng), thay ®æi quan ®iÓm sö dông thuèc BVTV cña bµ con
kh«ng cßn l¹m dông thuèc trong canh t¸c.
PV: Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi mµ c¸c TTV gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn m« h×nh “C©u l¹c bé nhµ n«ng Nicotex” lµ g× tha ®ång chÝ?
TVS: Thùc hiÖn m« h×nh nµy chóng t«i cã nhiÒu thuËn lîi, ®ã lµ:
Bíc ®Çu c«ng ty triÓn khai chØ tËp trung ë vïng CÇn Th¬, ®©y lµ mét
vïng cã ®Çy ®ñ hÖ thèng ®¹i lý tõ cÊp 1 lín, cÊp 1 trùc tiÕp vµ cÊp 2;
Mïa vô ë CÇn Th¬ còng t¬ng ®èi æn ®Þnh; C¸c TTV khi ®îc tuyÓn
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dông ®· ®îc c«ng ty tæ chøc ®µo t¹o trong vßng 01 th¸ng (häc vÒ
truyÒn thèng c«ng ty, häc thuèc, s©u bÖnh dÞch h¹i,…), ®Þa bµn gÇn
c«ng ty nªn ®îc Ban gi¸m ®èc vµ ®Æc biÖt phßng KHTT chØ ®¹o vµ
gi¸m s¸t; Ban gi¸m ®èc ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng vµ giao tõ 2 3
ngêi ®i chung ®Ó ®¹o ®iÒu kiÖn häc hái; Bé s¶n phÈm cña c«ng ty
t¬ng ®èi ®Çy ®ñ cho toµn bé c¬ cÊu c©y trång ë vïng §BSCL. Tuy
vËy, chóng t«i còng gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®ã lµ: C¸c TTV ®Òu lµ nh÷ng
ngêi míi ra trêng, kü n¨ng, nghiÖp vô cßn yÕu; Bªn c¹nh ®ã s¶n
phÈm cña c«ng ty cha ®îc nhiÒu ngêi d©n biÕt ®Õn nh hµng cña
c«ng ty An Giang, Sygenta; Khi tiÕp xóc ngêi n«ng d©n rÊt khã. §¹i lý
l¹i cha hiÓu râ ®îc ph¬ng ch©m còng nh c¸c lµm cña c«ng ty nªn
nhiÒu ®¹i lý kh«ng ñng hé. Lµm tr×nh diÔn tõ tríc ®Õn giê c¸c c«ng ty
lµm rÊt nhiÒu nhng chñ yÕu cho thuèc nªn khi ®Ò cËp ngêi d©n rÊt
khã, ngêi d©n b¶o thñ kh«ng chÞu tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng ty göi
xuèng. Hµng hãa b¸n ®Õn c¸c ®¹i lý cßn h¹n chÕ do ®ã khi cã ngêi
d©n tin yªu lªn ®¹i lý mua hµng l¹i kh«ng cã, phèi hîp nh©n viªn kinh
doanh trong c«ng t¸c b¸n hµng t¹i c¸c ®¹i lý cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
Tr×nh ®é canh t¸c ngêi d©n cßn h¹n chÕ nªn triÓn khai rÊt khã, mïa
vô kh«ng ®ång bé, s©u bÖnh rÊt phøc t¹p.
PV: §ång chÝ cã thÓ cho chóng t«i ®îc biÕt nh÷ng ý kiÕn, ®ãng
gãp cña bµ con n«ng d©n vÒ gãi s¶n phÈm cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ cña
nh÷ng gia ®×nh c«ng ty thùc hiÖn tr×nh diÔn lµ nh thÕ nµo?
TVS: Sau khi triÓn khai 2 vô ë CÇn Th¬, ®· cã rÊt nhiÒu bµ con yªu
quý bé s¶n phÈm cña c«ng ty. Vô hÌ thu n¨m 2011, t«i cã phô tr¸ch 6
®iÓm tr×nh diÔn víi bé s¶n phÈm: Dylan 10EC ®Æc trÞ nhÖn giÐ vµ s©u
cuèn l¸, Abenix thuèc bÖnh + thuèc dìng, Xanthomix ®Æc trÞ vµng l¸
vi khuÈn, Amira trÞ rÇy n©u. TÊt c¶ bé s¶n phÈm ®Òu ®îc bµ con n«ng
d©n ®¸nh gi¸ rÊt cao, tuy nhiªn Amira chØ nªn sö dông ®èi víi lóa nhá
díi 40 ngµy tuæi, ®¶m b¶o phßng ngõa ®îc rÇy n©u cßn, lín h¬n
kh«ng ®¶m b¶o. Anh Phông ë §«ng B×nh - Thíi Lai cho r»ng: s¶n
phÈm Cozoni vµ Abenix cña c«ng ty rÊt tèt. §èi s¶n phÈm thuèc èc ®a
phÇn bµ con ®Òu cho r»ng s¶n phÈm cña ta rÊt tèt, kh«ng ¶nh hëng
tíi lóa, nhng gi¸ ta l¹i cao nhÊt, ®èi víi s¶n phÈm Xanthomix còng
vËy. §èi c¸c s¶n phÈm nh Cozoni bµ con ®¸nh gi¸ rÊt cao nhng bµ
con l¹i b¨n kho¨n t¹i sao chóng ta kh«ng ghi c¸ch xö lý gièng, t¨ng
cêng gi¶m ngé ®éc h÷u c¬, phÌn,….. ®Ó cho bµ con dÔ nhËn biÕt.
Ngoµi ra bµ con còng cho biÕt ë ®¹i lý, mét sè hµng kh«ng ®Çy ®ñ, do
®ã khi ®i mua gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
PV: C¸c ®ång chÝ TTV ®· thuyÕt phôc bµ con n«ng d©n nh thÕ nµo
®Ó hä ®ång ý cho c«ng ty chóng ta mîn ruéng tr×nh diÔn, ®Æc biÖt lµ ë
nh÷ng ®iÓm tr×nh diÔn réng vµ víi c¸c ®èi tîng khã thuyÕt phôc tha
®ång chÝ?
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Trong chuyến công tác tại Cần Thơ, chúng tôi đã được nghe nhiều về cách mà các đồng chí TTV cũng như CBNV trong công ty
Cần Thơ thực hiện mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex”. Bài phỏng vấn đồng chí Tạ Vĩnh Sơn - Người quản lý trực tiếp mô
hình của công ty Cần Thơ dưới đây sẽ phần nào đem đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về mô hình này.

NICOTEX SỐ 17 (2012 10

TIÊU ĐIỂM
TVS: Vô hÌ thu t«i ®îc giao nhiÖm vô t×m
®iÓm tr×nh diÔn t¹i X· §«ng B×nh - Thíi Lai
víi 1 ®¹i lý trùc tiÕp vµ 6 ®Þa lý cÊp 2. Sau khi
®îc giao nhiÖm vô kÕt hîp cïng víi kinh
doanh vµ ®¹i lý ®· chØ cho ®îc n«ng d©n ®Ó
tr×nh diÔn theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Tuy
nhiªn khi gÆp n«ng d©n rÊt khã kh¨n v× hä rÊt
b¶o thñ vµ khã thay ®æi quan ®iÓm nh×n
nhËn, h¬n n÷a hä nghÜ nÕu thÊt tho¸t ai sÏ lµ
ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm. §iÓn h×nh nh nhµ
anh NguyÔn §øc Ph¬ng Nam khi chóng t«i
vµo nhµ anh cã kho¶ng 30 c«ng ruéng (2 anh
em) ngêi anh ®ang lµm céng t¸c viªn cho
c«ng ty ADC nªn n¾m rÊt v÷ng vÒ KHKT
còng nh c¸c lo¹i thuèc, ho¹t chÊt. Chóng t«i
®Ò cËp ®Õn ch¬ng tr×nh còng nh c¸ch lµm
th× gia ®×nh nµy kh«ng ®ång ý chØ víi mét lý
do v× cha nghe tªn c«ng ty bao giê. Sau 3
ngµy, chóng t«i quay trë l¹i gÆp bè anh ta lµ
cùu chiÕn binh tríc lµm c«ng t¸c ë x· ®· vÒ
hu. Chóng t«i giíi thiÖu nguån gèc còng
nh sù ra ®êi, ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ cuèi
cïng ®îc «ng chÊp nhËn. HiÖn nay gia ®×nh
anh Nam rÊt tin tëng vµ dïng 100% c¸c s¶n
phÈm cña c«ng ty chóng ta trªn toµn bé diÖn
tÝch ®Êt nhµ m×nh. Nãi chung th× viÖc thuyÕt
phôc n«ng d©n lu«n cÇn rÊt nhiÒu thêi gian
vµ sù kiªn tr×. Còng cÇn ph¶i biÕt ®iÓm m¹nh,
®iÓm yÕu cña ®èi tîng m×nh thuyÕt phôc ®Ó
cã thÓ cã ®îc kÕt qu¶ cã lîi nhÊt cho c«ng
viÖc cña m×nh.
PV: HiÖu qu¶ cña m« h×nh ë ®iÓm tr×nh
diÔn mµ c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch lµ nh thÕ
nµo?
TVS: HiÖu qu¶ cña c¸c ®iÓm tr×nh diÔn
mang l¹i c¬ b¶n ®· thay ®æi nhËn thøc cña bµ
con n«ng d©n t¹i c¸c ®iÓm tr×nh diÔn, ®· thay
®æi nhËn thøc cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi
víi bé s¶n phÈm cña c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó
gi÷ kh¸ch hµng (n«ng d©n) thùc sù ph¶i thùc
hiÖn l©u dµi v× quan ®iÓm b¸n hµng chø
kh«ng ph¶i x©y dùng m« h×nh cho ®Ñp. Bíc
®Çu míi ®ang trong thêi gian thÝ ®iÓm nªn
cÇn rót kinh nghiÖm nhiÒu vµ ®¸nh gi¸ cho
phï hîp víi hÖ th«ng kªnh ph©n phèi, bé s¶n
phÈm, c¬ cÊu c©y trång mïa vô cho phï hîp.
PV: §ång chÝ cã mong muèn nhËn ®îc
sù hç trî g× tõ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
c«ng ty mÑ còng nh c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó m«
h×nh ®îc hiÖu qu¶ h¬n n÷a ?
TVS: §©y lµ mét m« h×nh míi trong thêi kú
“thai nghÐn”, bíc ®Çu thùc hiÖn cßn rÊt

nhiÒu khã kh¨n, ®Ó g©y tiÕng vang, chóng t«i
mong muèn tÊt c¶ c¸c c«ng ty thµnh viªn
cïng thùc hiÖn. VÒ phÝa c«ng ty mÑ vµ c¸c
phßng ban chøc n¨ng, chóng t«i cÇn: thø
nhÊt ph¶i æn ®Þnh ®îc chÊt lîng s¶n phÈm
còng nh mÉu m· mÇu níc ph¶i æn ®Þnh;
Thø hai lµ cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî c«ng ty
con nh qu¶ng b¸, hµng mÉu cho tr×nh diÔn.
PV: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh,
c¸c TTV cña c«ng ty thùc hiÖn “3 cïng” víi
n«ng d©n. Khã kh¨n vµ thuËn lîi khi c¸c
®ång chÝ “3 cïng” víi n«ng d©n lµ g×?
TVS: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn “3 cïng”
víi n«ng d©n, chóng t«i cã nhiÒu thuËn lîi,

gian nµo kh«ng cÇn sö dông thuèc ®Ó gi¶m
thiÓu chi phÝ bá ra nhng l¹i mang l¹i hiÖu
qu¶ cao nhÊt trªn ®ång ruéng. Ngoµi ra
kh«ng nh÷ng chØ lµ kiÕn thøc trªn ®ång ruéng
chóng t«i cßn trao ®æi nh÷ng kiÕn thøc trong
cuéc sèng, nhÊt lµ kiÕn thøc ch¨n nu«i ®Ó
cïng gióp bµ con lµm kinh tÕ.
PV: ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång chÝ (víi
t c¸ch lµ ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn m«
h×nh) ®Ó m« h×nh cña c«ng thùc hiÖn ®¹t
hiÖu qu¶ cao?
TVS: Víi t c¸ch lµ ngêi qu¶n lý trùc
tiÕp, ®Ó m« h×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao, chóng ta
cÇn lµm tèt mÊy vÊn ®Ò sau ®©y. VÊn ®Ò con

nh÷ng ®iÒu ®ã chØ cÇn nh×n qua lµ chóng ta
nhËn ra. Nhng khã kh¨n th× còng kh«ng Ýt.
Khã kh¨n chÝnh ®èi víi chóng t«i ®ã lµ lµm
sao thay ®æi nhËn thøc khi sö dông s¶n phÈm
cña ngêi n«ng d©n. Ngêi n«ng d©n thêng
hay b¶o thñ, chóng ta ph¶i lµ ngêi ®ång
minh dµi h¹n, lµm viÖc g× ph¶i cho n«ng d©n
thÊy ®îc kÕt qu¶ th× hä míi tin (th«ng
thêng cø thÊy ngêi nµy lµm ®îc th× hä
chuyÓn ý ®i theo). ChÝnh v× thÕ muèn n«ng
d©n tin tëng cÇn ph¶i mét thêi gian nhÊt
®Þnh. Cïng lµm - hiÖn t¹i toµn bé TTV ®ang
®ång hµnh ®Ó chØ cho ngêi n«ng d©n thÊy
®îc tõ nh÷ng viÖc nh pha thuèc nh thÕ
nµo cho ®óng c¸ch, khi ®i phun thuèc lµm
®ång cÇn x¸c ®Þnh b¶o hé lao ®éng nh thÕ
nµo cho ®óng ®Ó b¶o vÖ m«i trêng sèng vµ
chÝnh søc kháe b¶n th©n. Cïng n«ng d©n
tham kh¶o chØ cho hä tiÕn bé khoa häc kü
thuËt thêi gian nµo cÇn sö dông thuèc, thêi

ngêi: CÇn s¾p xÕp nh©n sù sao cho phï
hîpvíi chuyªn m«n ®· ®îc ®µo t¹o cña mçi
ngêi ®Ó ph¸t huy tèi ®a kiÕn thøc cña hä,
bªn c¹nh ®ã cÇn lµm tèt c«ng t¸c t tëng ®Ó
anh em yªn t©m c«ng t¸c vµ c«ng hiÕn víi
c«ng ty. VÊn ®Ò c¬ chÕ chÝnh s¸ch: CÇn cã c¬
chÕ chÝnh s¸ch phï hîp víi lùc lîng TTV ®Ó
lµm sao thóc ®Èy ®îc hä ph¸t huy hÕt tiÒm
n¨ng cña m×nh. Còng cÇn ph¶i kiÓm tra ®¸nh
gi¸ thêng xuyªn tiÕn ®é thùc hiÖn m« h×nh
tõ ®ã nhanh chãng n¾m b¾t ®îc ®iÓm
m¹nh, yÕu cña m« h×nh ®Ó cã nh÷ng thay ®æi
cho phï hîp víi t×nh h×nh. Cã nh thÕ míi
lµm cho m« h×nh thùc sù cã hiÖu qu¶.
Xin c¶m ¬n ®ång chÝ ®· dµnh thêi gian
cho buæi pháng vÊn. Mét n¨m míi ®ang ®Õn
gÇn, chóc ®ång chÝ cïng gia ®×nh m¹nh
kháe, h¹nh phóc. Chóc c«ng ty Nicotex CÇn
Th¬ còng nh toµn hÖ thèng Nicotex mét
n¨m míi víi nhiÒu th¾ng lîi míi!
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Tổng hợp ý kiến
của một số CBNV trong hệ thống sau chuyến
tham gia tập huấn tại Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Giám đốc
Công ty Nicotex Hà Nội.
Chúng tôi nhận thấy rằng cần xây
dựng chương trình marketing hài hòa
trong đó chú trọng việc xúc tiến bán
hàng xuống sát người tiêu dùng trước
hết là việc phân loại thị trường, phân loại
sản phẩm. Coi việc xây dựng và thực
hiện mô hình “Câu lạc bộ nhà nông
Nicotex” gắn với hội nghị đầu bờ là
phương thức xúc tiến bán hàng trọng
tâm đến người tiêu dùng bên cạnh việc
kết hợp hài hòa các chương trình khác
như hội nghị lồng ghép, trình diễn
quảng bá. Việc xây dựng mô hình là
việc của phòng KHTT nhưng việc thực
hiện mô hình là việc của cả phòng kinh
doanh; Mỗi cán bộ quản lý địa bàn
phòng kinh doanh đều phải làm mô
hình này trên cây trồng trọng điểm tại
vùng trọng điểm thông qua đó nâng cao
trình độ kỹ thuật nông nghiệp, khả năng
tiếp cận người dân để lấy thông tin và
quảng bá sản phẩm.
Trong năm 2012 công ty Hà Nội sẽ
thực hiện mô hình “Câu lạc bộ nhà nông
Nicotex” trên cây lúa, cây chè, cây vải,
cây cam, cây rau và cây hoa theo các
đề án thí điểm xây dựng đề mô chương
trình, thông qua đó nâng cao khả năng
quản lý mô hình của cán bộ và thực hiện
mạnh mẽ từ 2013.
Đồng chí Vũ Minh Thái - Phó Phòng
kế hoạch
Về cơ bản công tác marketing của
công ty từ trước vẫn chủ yếu mạnh về

các chính sách “đẩy”, tác động vào hệ
thống đại lý, hệ thống cán bộ kinh
doanh và các cơ quan quản lý nhà
nước. Còn các chính sách “kéo” như tác
động vào trực tiếp người tiêu dùng như
hội nghị nông dân, quảng cáo truyền
hình, truyền thanh, tặng quà cho bà con
nông dân cũng đã thực hiện nhưng hiệu
quả chưa được đánh giá đúng và còn
mang tính hình thức (ví dụ hội nghị nông
dân thì trong 01 cuộc có thể giới thiệu
nhiều sản phẩm, người nông dân không
tiếp thu được hết hoặc là người nông
dân đến dự chủ yếu nhận quà là chính,
cơ bản không kiểm soát được số lượng
nông dân có thực thụ hay không).
Chính vì vậy, ý tưởng mô hình “ câu
lạc bộ nhà nông Nicotex” hoạt động với

mục tiêu: “Hiệu quả của nhà nông niềm
mong muốn của Nicotex” đã tác động
một cách đích thực đến người nông dân,
người nông dân ra quyết định mua hàng
của Nicotex, tiết kiệm được chi phí và
tăng năng suất cây trồng. Cái quan
trọng nhất là công ty bán được hàng,
đưa được sản phẩm đến tận tay người
tiêu dùng
Đồng chí Võ Minh Luân - Công ty
Nicotex Bình Dương.
Nhận thức về cách nghĩ cách làm
của tôi đã thay đổi hẳn khi tham gia lớp
tập huấn,tôi nhận thức rõ nhiệm vụ sắp
tới. Thay vì sợ làm không được, không
dám làm thì chúng ta nên thay đổi suy
nghĩ ngay, thay đổi tư duy làm việc, nên
làm và làm cho bằng được mục tiêu đã
đặt ra, làm bằng cả trái tim lẫn sự nhiệt
tình. Cần thay đổi cách làm việc là
“Mình vì tập thể, tập thể vì mình” vì sự
lớn mạnh và phát triển không ngừng
của công ty. Đôi lúc chúng ta bị vấp ngã,
sau đó cũng tự đứng lên. Như thế thì
chúng ta đã có bài học bổ ích, có kinh
nghiệm thực tế và đôi lúc kinh nghiệm
ấy có thể được đánh đổi bằng cả
khoảng thời gian dài, sức khỏe và
nguồn tài chính của công ty. Nhưng
chúng ta không được nản chí, không
được chùn bước trước mọi khó khăn
gian lao vất vả. niềm tin vào một con
người, về một công ty, niềm tin vào
người lãnh đạo sẽ là những tiền tố vững
chắc giúp chúng ta tự tin và vững bước
hơn nữa trong con đường phát triển của
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Sau chuyến thực tế tại Cần Thơ, CBNV trong hệ thống đã có nhận thức như thế nào về mô hình. Chúng tôi
xin tổng hợp ý kiến của một số cá nhân điển hình để bạn đọc cùng hiểu rõ hơn về mô hình: “Câu lạc bộ nhà
nông Nicotex” hoạt động với mục tiêu “Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong muốn của Nicotex” mà công
ty Cần Thơ là đơn vị thí điểm đầu tiên của hệ thống.
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công ty vì mục đích cuối cùng là sự
phát triển vượt bậc của công ty trong
những năm tiếp theo.
Bước đầu của mô hình này đã giới
thiệu sản phẩm trực tiếp đến với người
nông dân, chúng ta không chỉ nói cho
người nông dân nghe, hiểu mà còn chỉ
ra cho họ thấy được những cái ưu

điểm, cái hay của sản phẩm công ty ta,
truyền đạt những tiến bộ khoa học của
công ty đến với bà con nông dân, làm
cho họ không phải đắn đo, do dự hay
còn mập mờ về chất lượng sản phẩm vì
thực tế trên thị trường có rất nhiều sản
phẩm như ta. Chúng ta cần đặt hiệu
quả của người nông dân lên hàng đầu
theo một số mục tiêu chính như tiết
kiệm chi phí đầu tư cho bà con nông
dân khi sử dụng sản phẩm, phân tích
rõ hiệu quả đầu tư và lợi ích sản phẩm
của công ty chúng ta với các sản phẩm
cùng dòng của các công ty khác nhưng
vẫn duy trì năng suất ổn định. Từ đó
đánh vào nhận thức và dần dần hướng
người nông dân sử dụng các sản phẩm
của công ty.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Công
ty ATATCO.
Tôi nhận thấy rằng mô hình công
ty Nicotex Cần Thơ triển khai mới chỉ
trên cây lúa tại ĐBSCL nên chưa có

được bức tranh tổng thể cho tất cả các
loại cây trồng và các vùng thị trường.
Đối với thị trường phí Bắc, cây lúa
người dân canh tác diện tích nhỏ lẻ,
chủ yếu phục vụ tự cung tự cấp, không
kinh doanh nên việc đánh giá hiệu quả
kinh doanh ngưới nông dân ít chú ý
hơn, và việc đánh giá thực tế tiền mà
người nông dân đầu tư cho sự dụng
thuốc BVTV của cac nông dân làm đối
chứng cũng rất khó khăn do nông dân
ngoài bắc chủ yếu mua tiền mặt mà
không có ghi chép gì. Vì vậy khi triển
khai mô hình tại các vùng thị trường
khác nhau cần phải nghiên cứu kỹ và
có những cải cách cho phù hợp.
Đồng chí Trịnh Tuấn Đạt - Công ty
Nicotex Bình Dương
Hiện nay bộ sản phẩm của công ty
đang kinh doanh hiện có khoảng trên
70 sản phẩm nhưng đối tượng đăng ký
trên các loại cây trồng là không đồng
đều, do vậy việc áp dụng bộ sản phẩm
trên từng loại cây trồng cụ thể ở từng
địa bàn mà mỗi công ty đang kinh
doanh và quản lý chỉ mang tính tương
đối, cần phải chọn cây trồng chủ yếu,
có diện tích lớn, dùng đầy đủ bộ sản
phẩm của công ty. Mặt khác việc trình
diễn bộ sản phẩm trên đối tượng cây
trồng ở mỗi địa điểm cần phải chính
xác, chặt chẽ, tránh xảy ra sai xót, mất
lòng tin của nông dân vào các sản
phẩm của công ty. Điều này cần đặc
biệt chú ý, để từ đó thấy được rằng ý
thức trách nhiệm làm việc của đội ngũ
TTV và cán bộ kinh doanh là rất quan
trọng. Do vậy khi tuyển dụng vào công
ty cần đào tạo chuyên môn vững chắc,
đầy đủ cả năng lực và trí lực để phục vụ
tốt cho công việc và có thể hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Mô hình “Câu lạc bộ nhà nông
Nicotex” với mục tiêu “Hiệu quả của
nhà nông - Niềm mong muốn của
Nicotex” sẽ mang lại hiệu quả cao
trong thời gian tới, việc áp dụng và triển

khai mô hình là “ ngay lập tức”. Vì hiện
nay các hình thức xúc tiến bán hàng
hiện tại cần có sự thay đổi về cách làm
để ngày càng phù hợp, thích nghi hơn
với đòi hỏi của thị trường, nhưng chúng
ta cũng không nên quá nóng vội, vừa
làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm,
linh hoạt trong cách làm, tránh tình
trạng dập khuôn. Đồng thời luôn nắm
bắt tình hình thị trường, chiến thuật
kinh doanh của các công ty khác nhằm
đưa ra những ý tưởng kinh doanh mới,
nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác xúc
tiến bán hàng đến tận hệ thống người
tiêu dùng, nông dân.
Đồng chí Hoàng Đức Anh - Công ty
Nicotex Thái Bình
Sau chuyến tập huấn tại Công ty
Cần Thơ, tôi nhận thấy chúng ta cần
phải nâng cao hiệu quả làm việc
theo nhóm, không đánh giá cao cá
nhân xuất sắc mà đánh giá cao tập
thể xuất sắc, có như thế mới có sự
đoàn kết giữa các cá nhân. Sự thành
công của người tiến hành các mô
hình trình diễn không phải nằm ở
chỗ tiến hành được nhiều mô hình
trình diễn, mà nằm ở chỗ thay đổi
được nhận thức sử dụng thuốc của
nhiều nông dân, biến họ trở thành
khách hàng của Nicotex. Từ đó mà
ta phải dám thực hiện trên đối tượng
sâu bệnh khó tiêu diệt, thường
xuyên kiểm tra mô hình, xuống trao
đổi với bà con nông dân, trao đổi với
đại lý hơn nữa, biến mình thành
nông dân có tri thức thì mới biến
những người nông dân trở thành bạn
của Nicotex. Chúng ta cũng cần
phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm; không sử
dụng thuốc quá liều lượng, không rụt
rè tự tin vào bộ sản phẩm của công
ty. Từ đó phải học hỏi, tìm hiểu về bộ
sản phẩm của công ty nhiều hơn
nữa.
Hoàng Hoa

Thầy
Chiều
NTN

Từ bản tin số 14, Ban Biên tập đã gửi
tới quý độc giả những mẩu chuyện nhỏ
nói về Thầy Chiều của tác giả NTN. Số
bản tin này mời quý độc giả tiếp tục tìm
hiểu thêm về Thầy Chiều qua lời giới
thiệu của tác giả và mạch câu chuyện
về Thầy Chiều với phần chuyện “Tôi đã
học tâm năng” và những tác dụng của
Tâm năng!
Thầy Chiều là một siêu nhân. Siêu
nhân về kiến thức tự nhiên, khoa học,
xã hội, kinh tế, nhân văn. Siêu nhân về
đạo đức, khiêm tốn, khoan dung, độ
lượng, lễ phép. Siêu nhân về trí thông
minh, khả năng thấu hiểu tâm linh, thấu
hiểu những vấn đề mà con người bình
thường không thể hiểu nổi. Siêu nhân về
khả năng chữa các bệnh nan y cứu giúp
con người. Siêu nhân về sự kiên trì,
nhẫn nại.
Những suy nghĩ trên đây không phải
là một vài lần đường đột nói ra mà là
một quá trình tiếp xúc và tích luỹ những
kinh nghiệm của thầy trong cuộc sống.
Mỗi lần tiếp xúc với thầy đã đều để lại
trong tâm khảm của tôi những nhận
thức mới về cuộc sống, về xã hội, về
con người. Chính vì thế mà tôi có ý định
ghi chép lại những lần tiếp xúc đó, để
nhắc nhở mình phải cố gắng sống sao
cho tốt hơn với cuộc đời. Mong muốn
của tôi là cứ mỗi lần gặp phải khó khăn
trong cuộc sống, lại tranh thủ đọc lại
các kỷ niệm này để tự động viên mình,
lấy lại niềm tin để kiên trì hơn, để quyết
tâm hơn, để yêu đời hơn, để tìm được
một niềm vui nào đó trong muôn vàn
khó khăn của cuộc đời, để vui hơn, để
thành tâm hướng thiện, để cố gắng hoàn
thiện mình hơn và để hoàn thành một
cách tốt nhất nhiệm vụ mà mình đang
thực hiện

V. Tôi đã học Tâm năng.
Thực sự vấn đề không đơn gian chỉ ở
việc xác định quyết tâm ban đầu. Trong
quá trình thực hiện bao nhiêu khó khăn,
bao nhiêu gian khổ đã xuất hiện mà mình
phải vượt qua. Kết quả của tôi cũng còn
rất khiêm tốn. Theo như Thầy Chiều nói,
tôi hiện nay mới chỉ đạt mức 2,5 điểm so
với người mới tập là 01 điểm và so với bà
ngoại là 6 điểm. Thế nhưng tôi vẫn phải
tổng kết lại những việc mình đã làm, hòng
để rút ra một số kinh nghiệm, chuẩn bị cho
những bước tiếp theo của mình trong
tương lai, nhằm làm sao với quĩ thời gian
còn rất ngắn mình có thể đạt được việc
chữa bệnh cho bản thân một cách hiệu
quả nhất.
Tôi học được những kiến thức cơ bản
của môn Tâm năng không theo một lớp
nào cả, mà chủ yếu nhờ công lao hướng
dẫn và giúp đỡ của bà ngoại và Thầy
Chiều. Tháng 01 năm 2001 trong hơn một
tuần cứ từ 17 h đến 18 h, sau khi xong việc
của cơ quan là tôi ra nhà bà ngoại để tập,
dưới sự hướng dẫn của bà ngoại và một số
hướng dẫn viên của bà tại thị xã Thái Bình.
Buổi tập đầu tiên diễn ra trong 30 phút.
Buổi tập thứ hai tăng lên 45 phút, sau
đó tăng dần lên 60 phút. Bà ngoại và các
chị hướng dẫn viên tác động mở cửa hút
2,3,4,5,6. Trước đó, Thầy Chiều đã mở
cho tôi cửa hút số 7 rồi. Chẳng là trong đợt
1/1/ 2001 bà ngoại có mời Thầy Chiều
sang nhà tôi chơi vào một buổi chiều ngày
mồng 4, mồng 5 gì đó. Thầy tác động từ
xa không thông qua việc đăt tay như một
số hướng dẫn viên đã thường làm. Khi đó
đầu tôi căng ra, cứ ong ong rất khó tả, và
lúc đó tôi cũng không biết rằng Thầy đã
mở cửa hút cho tôi.
Ngồi được một tiếng đồng hồ ở trạng
thái bán già với người mới tập thật sự là
gian khổ. Để chíên thắng được mình, tôi
đã phải làm rất nhiều việc.
Đầu tiên là phải tạo lòng tin vào công
việc. Để làm việc nay, tôi đã phải mua và
mượn rất nhiều sách nói về nền văn hoá
Phương Đông để nghiên cứu. Đọc đi đọc
lại những quyển như " Thiền luận " của
Suzuki, " Tranh luận giữa nhà triết học và
nhà sư". Đọc những quyển sách nói về

Phật giáo, nói về văn hoá Ân Độ, văn hoá
Tây Tạng, văn hoá Nhật Bản, văn hoá
Việt Nam, đặc biệt là những tài liệu của
Trung tâm Tâm năng dưỡng sinh nói về
kết quả của các môn sinh trong việc chữa
bệnh những năm tháng đã qua. Thông
qua các quyển sách này, bản thân tôi đã
hình thành một thế giới quan mới về con
người và vũ trụ. Ngoài ra còn phải tham
khảo các sách nói về các hiện tượng kỳ bí
của thiên nhiên, các vấn đê về tâm linh
mà loài người thường hay nói đến. Để từ
đó có thể xây dựng một số lý luận, một số
căn cứ làm nền tảng cho các suy luận và
các giải thích của cá nhân tôi trước khi tiếp
xúc với Thầy Chiều. Từ đó mà có quyết
tâm cao hơn, có sự hi sinh nhiều hơn trong
công việc, trong cuộc sống và trong việc
rèn luyện TÂM, TRÍ, LỰC của bản thân
mình.
Bên cạnh đó là việc rèn luyện ý chí. Để
làm được việc này tôi xác định lại mục
tiêu. Mục tiêu đầu tiên là rèn luyện sức
khoẻ trước, sau đó mới là chữa bệnh. Bời
vì, có khoẻ thì mới phòng được bệnh mới,
có khả năng sắp phát sinh trong tương lai.
Có khoẻ thì mới ngăn ngừa được các bệnh
phổ thông như cảm cúm v.v. Có khoẻ thì
mới từng bước khống chế được bệnh mãn
tính đang có trong người mình, ví dụ như
viêm gan siêu vi B. Để có sức khoẻ, nếu
ngay từ đầu chỉ dựa vào ngồi tập Tâm
năng thì rất khó vì giai đoạn đầu ngồi
thiền, nhưng không thiền được. Do đau
đớn về thể xác cộng với bao nhiêu công
việc đang giang dở nên không thể vô thức
được. Do đó giai đoạn đầu, nếu chỉ ngồi
tập Tâm năng đối với tôi chắc hiệu quả
không cao (đối với người khác chăc kết
quả sẽ khác). Sau này được tiếp xúc
nhiều lần với Thầy Chiều, được nghe
Thầy giải thích về cơ chế tác động của
môn Tâm năng tôi càng thấy quyết định
của mình là hợp lý. Cơ chế tác đông của
môn Tâm năng là khi ta vô thức ta sẽ thu
được năng lượng của vũ trụ, đây là cái mà
các cụ thường gọi là khí, vào cơ thể. Khí
sẽ đẩy điện ( khí sinh ra điện lưu truyền
trong cơ thể), điện sẽ đẩy huyết, và huyết
sẽ đẩy chất độc ra bên ngoài cơ thể. Nếu
vô thức kém, sẽ không thể thu được năng
lượng vũ trụ, thì không thể đẩy được chất
độc ra ngoài cơ thể.
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5 bài học
quan trọng trong đời
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Phương Linh (ST)
BÀI HỌC SỐ 1: BÀI HỌC VỀ SỰ QUAN TÂM
Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã
cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã
lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu
hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của
chúng ta?”. Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là
một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy! Thật ra, tôi đã nhìn thấy người
phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi
nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc
bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có
tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc chắn
rồi”, rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người,
tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các
em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào”.
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của
mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó,
cô Dorothy
BÀI HỌC SỐ 2: BÀI HỌC VỀ SỰ GIÚP ĐỠ
Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama
vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho
những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay
để xin đi nhờ xe. Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa,
không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù
vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng
đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông
có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của
chàng trai.
Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng
gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ
ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết:
"Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn
mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt
trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một
thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của
mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm
ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà.”
Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành - Bà Nat King Cole”.
BÀI HỌC SỐ 3: BÀI HỌC VỀ LÒNG BIẾT ƠN
Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một
câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim - tên của cậu bé sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất
nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh
dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống,
cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến. Chỉ vài phút
sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly
nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu

tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ?”. “50 xu“, cô phục vụ trả lời. Nghe
vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một
hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?”. “35
xu”, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào
cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng
mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những
bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi
nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay
ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi - Jim đã
không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ
có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.
BÀI HỌC SỐ 4: BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ GIÁC VÀ TRÁCH NHIỆM
Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính
đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một
bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân
giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai
có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm
nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một
xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền
ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng
đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không
may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”.
Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì
bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển
tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch
chuyển được tảng đá.
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một
điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận
thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.
BÀI HỌC SỐ 5: BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH
Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện
viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz - cô ấy đang
mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo. Cơ hội sống sót duy nhất của
cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua
được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể
đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé
trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình.
Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ
kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời
rằng: “Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.
Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc
truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi
thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ
người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng,
cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: “Cháu sẽ chết
bây giờ phải không bác sĩ?” Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ
rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy
và rồi cậu sẽ chết thay cô.
Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của
mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh...
Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù
xứng đáng”.
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Về miền Tây học mô hình câu lạc bộ
“Nhà nông Nicotex”
“ Miền Cần Thơ gạo trắng nước
trong, niềm vui ấm no cuộc sống….
Miền Tây ơi! Vựa lúa miền Nam hai
mùa mưa nắng. Miền Tây ơi! sông
nước Cửu Long chín nhánh phù sa.
Đất lành khắp chốn nở hoa vun bồi
mạch sống…”. Dù đã rời Miền Tây
một quãng thời gian không phải là
ngắn, nhưng những âm điệu Miền Tây
vẫn vang vọng trong tôi.
Trong tâm trí của những người
miền Bắc và điển hình là tôi, miền Tây
(cách gọi khác của Đồng bằng Sông
Cửu Long - vựa lúa của cả nước) là
những cánh đồng lúa thẳng cánh cò
bay, là những miệt vườn hoa trái xum
xuê, là vùng của những con sông nối
nhau dày đặc như mắt lưới, là mùa
nước lên những cô gái chèo thuyền đi
hái bông điển điển về nấu canh cá
linh, là những đêm người nông dân
ôm cây đàn gẩy lên những điệu ca
vọng cổ đậm chất Nam bộ, là tính
hiếu khách và hết sức chân chất của
người dân bản địa…. Nhưng chuyến
đi Miền Tây lần này đã cho tôi nhiều
cảm nhận hơn thế rất nhiều.
Mục đích của chuyến tập huấn lần
này là để triển khai mô hình “ Câu lạc
bộ nhà nông Nicotex” với mục tiêu:
“Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong
muốn của Nicotex” trong toàn hệ thống
mà công ty Nicotex Cần Thơ là đơn vị
thí điểm đầu tiên. Khi chuyến đi vẫn
còn là những dự định, những người
miền Bắc chúng tôi vẫn nghĩ chuyến
tập huấn giống như một chuyến ngao
du nơi sông nước miền Tây. Hầu như
chúng tôi không nghĩ rằng chuyến đi
Miền Tây lần này mình lại gặt hái được
nhiều như vậy, dù rằng chúng tôi đã có
chuyến đi rất vất vả.
Ngày đầu tiên toàn thể CBNV

tham gia khóa tập huấn được dự hội
thảo đánh giá mô hình của công ty
Nicotex Cần Thơ. Những báo cáo có
tính chất lý luận khiến cho người nghe
dễ nhầm tưởng rằng mô hình không
mang tính thực tế cao. Tuy nhiên, mọi
người cũng được đồng chí Tạ Vĩnh
Sơn - Chủ nhiệm trực tiếp mô hình
của công ty Cần Thơ cảnh báo luôn
rằng thực tế khác báo cáo rất nhiều
“mà chỉ khi xuống tận địa bàn mọi
người mới thấy được”. Hội thảo chỉ ra
rằng, trong điều kiện kinh tế hiện tại,
với thị trường cạnh tranh khốc liệt,
nhất là trong lĩnh vực kinh doanh
chính của hệ thống Nicotex chúng ta
là thuốc BVTV, nếu chúng ta không
thay đổi nhận thức và thay đổi cách
thức xúc tiến bán hàng, thì không chỉ
hàng hóa chúng ta không bán được,
thương hiệu của chúng ta mất thị
phần mà còn có thể có những kết cục
xấu hơn. Chính vì vậy, chúng ta cần
đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện
mô hình trong toàn hệ thống thay vì
chỉ thí điểm tại Công ty Cần Thơ.
Là đơn vị đầu tiên thí điểm mô hình
“Câu lạc bộ nhà nông Nicotex”, công ty
Cần Thơ tiến hành tìm đại lý và hộ
nông dân trình diễn mô hình theo tiêu
chí: đại lý phải là người hợp tác công ty,
đang kinh doanh hàng của công ty,
nông dân bắt buộc phải là mối mua
hàng của đại lý, nông dân phải là người
hợp tác tốt, với đại lý bán hàng và công
ty khi triển khai thực hiện mô hình,
nông dân phải hiểu biết về canh tác
nông nghiệp, nông dân phải là người
nhân rộng mô hình (có khả năng
truyền bá sản phẩm đến người khác).
Nông dân phải là người có uy tín trong
vùng, có tiếng nói. Địa điểm trình diễn:

Phải thuận tiện giao thông, nước. Khi
triển khai mô hình thì công ty Cần Thơ
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh
giá tình hình; đánh giá được từng lần
phun thuốc, có ý kiến đóng góp của
người dân để kê toa, bắt bệnh (phải bắt
buộc thăm đồng thường xuyên).
Trong chuyến đi, chúng tôi đã
được các TTV công ty Cần Thơ đưa đi
thực tế tại các địa phương. Và với tôi,
chuyến đi đó mạng đậm dấu ấn vùng
sông nước Cửu Long. Nhớ buổi chiều
đầu tiên trong hành trình đến nhà đại
lý Năm Thuộc và nông dân Chín Cu ở
xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng,
tỉnh Kiên Giang, khi đi hết đất của
Thành phố Cần Thơ, tôi cứ ngờ ngợ, vì
ven đường đi thấy chỗ nào cũng mênh
mang nước. Cứ nghĩ vùng sông nước
nên sông ngòi nhiều, ngờ đâu rằng
đang mùa nước lên nên ruộng cũng
thành sông. Cứ miên man đi giống
như mình ngồi trên con thuyền xuôi
trên sông, mà chúng tôi sang đến đất
Kiên Giang lúc nào không hay. Những
người con đất Bắc, quen đi đường
nhựa, giờ dù đi trên bộ nhưng lại có
cảm giác đi trên sông. Và khi cách
nhà đại lý 2km thì chúng tôi chính
thức được đi trên ghe máy. Cảm giác
phiêu lưu bắt đầu khi bình thường ghe
chỉ chở được 4-5 người thì nay, vì
đoàn đông nên chúng tôi đi 10 người.
Ngồi trên ghe, tất cả mọi người vừa
thích thú, vừa nhen chút lo lắng,
nhưng cảm giác được khám phá sông
nước vẫn mạnh hơn. Chúng tôi ai
cũng cố gắng tận hưởng cảm giác
phóng khoáng trên sông nước miền
Tây, cố gắng thu hết cảnh vật hai bên
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sông vào trong tâm trí mình.
Đến nhà đại lý Năm Thuộc, chúng
tôi được đón tiếp bằng bữa ăn đậm
chất Miền tây với vịt nấu chao thả
những thứ ra đặc sản như cọng bồn
bồn, cọng lục bình… mà chỉ miền Tây
mới có. Theo ý kiến của đại lý và nông
dân ở Giồng Riêng, Kiên Giang thì
thuốc Dylan 10EC rất tốt, nên phát
huy mô hình này để chứng minh chất
lượng với các hộ nông dân và nhân
rộng mô hình hơn nữa.
Chúng tôi rời đất Kiên Giang bằng
những câu hát đặc trưng Nam Bộ mà
gia chủ hát tặng khi chúng tôi xin
phép ra về. (Trong đoàn may mà có
anh Trở biết hát chèo nên đã hát tặng
gia chủ bài Giã bạn dân ca quan họ
Bắc Ninh để đáp lễ). Câu hát như níu
kéo, mời gọi chúng tôi quay trở lại
vùng đất thân thương ấy, và trong
lòng tôi, một ước muốn quay trở lại nơi
này bắt đầu hình thành.
Ngày hôm sau, chúng tôi lên
đường đến một vùng đất mới, xã Định
Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An
Giang. Nếu chuyến đi chiều hôm
trước cho chúng tôi cảm giác về vùng
sông nước mênh mang thì chuyến đi
ngày hôm sau để lại dấu ấn về sự dày
đặc của các con sông. Chúng tôi cứ
vượt hết con sông này đến con sông
khác, có những lúc chúng tôi tưởng

chừng như cả vùng ĐBSCL này chỉ
toàn là sông. Cầu nối cầu, xuống cây
cầu này lại gặp cây cầu khác. Cầu
trong ĐBSCL không rộng như ngoài
Bắc, chỉ đủ 1 xe ô tô đi. Có lúc gặp xe
ngược đường trên cầu, xe của chúng
tôi phải lùi lại đến vài trăm mét mới có
chỗ rộng để nhường đường. Hành
trình đi tuy vất vả nhưng để lại nhiều
dấu ấn, nhất là khi đến nhà nông dân,
gia đình anh Huỳnh Ngọc Thạnh. Khi
chúng tôi đến nhà anh (ruộng ngay
sau nhà), chúng tôi cũng được đón
tiếp hết sức thịnh tình. Vợ anh pha cà
phê đá cho chúng tôi uống, và tỏ vẻ
nuối tiếc khi đoàn không có nhiều thời
gian để chị có thể mời ăn cơm. Anh
Thạnh là hộ nông dân cẩn thận, mỗi
lần phun thuốc anh đều ghi chép lại
liều lượng sử dụng, số lần phun và
hiệu quả. Hiện nay, gia đình anh đang
sử dụng bộ sản phẩm: Abenix, Dylan
10EC, Bamy, Xanthomix. Anh đánh
giá: “Hiệu quả của Dylan 10EC tốt
hơn do tiêu diệt được đối tượng nhện
gié và sâu cuốn lá. Dùng Bamy phòng
được đạo ôn, dùng Xanthomix diệt
được bạc lá lúa so với một số ruộng
khác, một số ruộng khác xung quanh
không phòng trừ bệnh bạc lá vi khuẩn
bị ảnh hưởng rất nhiều. Sử dụng thuốc
Abenix ở thời điểm cuối lúa chuẩn bị
trỗ thì có hiện tượng lá không được
xanh. Tuy vậy, sử dụng bộ sản phẩm
của công ty Nicotex có hiệu quả hơn

các công ty khác dù tính cho đến thời
điểm này vẫn chưa tổng kết được con
số chính xác”.
Khi đến thăm đại lý Năm Tùng ở
cùng địa bàn, chúng tôi lại được biết
thêm nhiều hơn về hiệu quả của mô
hình. Theo ông Năm Tùng thì với mô
hình “câu lạc bộ nhà nông Nicotex”,
người nông dân có điểm trình diễn rất
phấn khởi, thuốc Nicotex tốt, vì vậy
nông dân rất ưa chuộng sản phẩm.
Mô hình của Nicotex thực hiện theo
quy trình là xuống thăm đồng, dán số
điện thoại nhà đại lý, nếu lúa bệnh thì
nông dân hoặc đại lý gọi tuyên truyền
viên xuống, sau đó tuyên truyền viên
xuống đồng thăm bệnh thì kê đơn
xong dân đến đại lý mua thuốc, chính
vì vậy đạt hiệu quả khá cao.
Như vậy, với mô hình thí điểm tại
công ty Cần Thơ, tất cả các đại lý
tham gia tuyển chọn và hộ nông dân
phục vụ cho điểm trình diễn mô hình
đều đánh giá rất cao, có suy nghĩ
khác hẳn về công ty và bộ sản phẩm
của công ty, tự tin hơn trong việc
khuyến cáo các sản phẩm của công
ty. Họ đều có chung yêu cầu công ty
cần triển khai mạnh mô hình này mặc
dù đây là mô hình mới được đưa vào
thử nghiệm và triển khai, chưa làm
thay đổi đột biến trong công tác tiêu
thụ sản phẩm.
Việc công ty Cần Thơ thí điểm
thành công mô hình “câu lạc bộ nhà
nông Nicotex” với mục tiêu: “Hiệu quả
của nhà nông - Niềm mong muốn của
Nicotex” đã tạo niềm tin cho toàn thể
đội ngũ cán bộ trong công ty tin tưởng
vào cách làm cũng như sự phát triển
tương lai của công ty. Chuyến tập
huấn thực tế đã đem đến cái nhìn toàn
cảnh về mô hình cho những người
tham gia. Với sự kiên định đi theo
cách làm trên và quyết tâm chính trị
trong toàn công ty, chắc chắn rằng
trong năm 2012 tới, thương hiệu và uy
tín của công ty sẽ ngày càng được
củng cố và phát triển./.
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Phòng CNTT - Công ty truyền thông Nicotex Việt Nam xin giới thiệu:
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa và truyền dữ liệu từ xa. Phần mềm
TeamViewer phiên bản hiện nay thường sử dụng là phiên bản 6.0 hoặc
7.0. Bạn download theo địa chỉ sau:
http://www.teamviewer.com/vi/download/index.aspx
Cách cài đặt phần mềm: Tải xong, bạn chạy file.exe để cài đặt chương
trình. Tiếp đó, giữ nguyên tùy chọn Install và bấm Next. Bạn tích (đánh
dấu) lựa chọn personal / non-comercial use và bấm Next để sử dụng
TeamViewer miễn phí. Bạn tích(đánh dấu) vào ô I accept… và I agree…
rồi bấm Next; giữ tùy chọn No và bấmFinish để cài đặt chương trình.
Lúc cài xong và khởi động TeamViewer, bạn sẽ thấy mã số (Your ID)
và mật khẩu (Password) được tạo ra ngẫu nhiên. Mã sốYour ID luôn giữ
cố định, còn mật khẩu Password thì thay đổi mỗi khi bạn khởi động lại
Bạn đã hoàn thành việc cài đặt phần mềm. Bây giờ, bạn muốn sửa
máy tính của bạn từ xa. Bạn chỉ cần gửi mã số YourID và mật khẩu kết nối
Passwword cho bạn của bạn hoặc chuyên gia CNTT để họ truy cập và
sửa lỗi.
Bạn ngồi xem bạn của bạn hoặc chuyên gia CNTT sửa lỗi máy tính
cho bạn từ xa. Qua đó bạn sẽ học được cách sửa lỗi trên.
1. Cách thay đổi mật khẩu:
Bạn có thể thay đổi mật khẩu kết nối máy từ xa cố định bằng cách bấm
vào menu Extras > Options, chọn nhánh Security, gõ mật khẩu giống nhau
vào hai hộp Password và Confirm Password, rồi bấm OK để xác nhận.
2. Cách bạn muốn điều khiển máy tính của người khác.
Sau khi bạn có Your ID và Password của người mà họ cần bạn hỗ trợ
điều khiển máy tính từ xa để sửa lỗi máy tính cho họ. Từ giao diện chính
của TeamViewer, bạn nhập mã số Your ID vào hộp Partner ID (không cần
để khoảng trắng giữa các số), giữ tùy chọn Remote control, rồi bấm nút
Connect to partner để kết nối với máy tính của người cần hỗ trợ.
Hộp thoại trên hiện ra, bạn nhập mật khẩu vào hộp Password và bấm
Log On để hoàn tất việc kết nối từ xa với máy tính kia.
Trên đây là hướng dẫn cách truy cập máy tính từ xa. Chúc các bạn
thao tác thành công và ứng dụng tốt trong công việc.
Chú ý: Phiên bản Teamviewer thấp không truy cập được máy tính cài
phiên bản Teamviewer cao hơn.

Phòng CNTT
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Bạn đang gặp khó khăn về phần mềm ứng dụng như: Phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, excel,
word,…Bạn đã tự sửa lỗi bằng mọi cách nhưng không được. Thất vọng và chán chường khi đang cần gấp thì lại bị
lỗi. Phương án gọi điện thoại cho người thân hoặc gọi chuyên gia CNTT sẽ nghĩ tới.

GÓC HỌC TẬP

NICOTEX SỐ 17 (2012 18

Giải pháp giúp bà con chuẩn bị tốt
trong vụ Đông Xuân 2012
Theo như dự báo, vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012, để đối phó
với tình hình biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn và dịch rầy nâu, vàng
lùn và lùn xoắn lá. Bà con cần chú ý sản xuất các giống theo
khuyến cáo các cơ quan chức năng và theo vùng sinh thái với
phương châm: tinh giảm giống, sử dụng giống lúa nhiễm nhẹ rầy
nâu và chống chịu kháng bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Đề giúp bà
con nông dân tại các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị một vụ Đông Xuân có
hiệu quả nhất, Công ty Cổ phần Nicotex Cần Thơ (Tên cũ Công ty
thuốc BVTV Bộ Quốc Phòng) đã phối hợp các cơ quan chức năng
trên địa bàn quản lý, tổ chức hàng loạt các cuộc hội nghị nông dân,
hội nghi tư vấn kỹ thuật, hội nghị đầu bờ đến cho bà con các tỉnh
như: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng,…..
Theo như ghi nhận của chúng tôi CB kỹ thuật của công ty đã
hướng dẫn cho bà con nông dân các khâu chuẩn tốt nhất xuống
giống vụ đông xuân có hiệu quả nhất cũng như phòng chống các
dịch bệnh hại chính trong vụ Đông Xuân và cách sử dụng thuốc
BVTV đúng quy định để bảo vệ môi trường sống cũng như sức khỏe
của bà con, nâng cao giá trị thương phẩm hàng hóa, giảm chi phí
đầu tư và tăng lợi nhuận.
Bà con cần chú ý trong vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính, tuy
nhiên hiện nay diễn biến thời tiết rất phức tạp, sâu bệnh hại khó
lường, để sử dụng thuốc BVTV có hiệu quả nhất và giảm được chi
phí, ngay từ đầu vụ bà con cần lưu ý phải chọn được giống tốt nhất
(giống xác nhận) theo tiêu chuẩn bộ NNPTNT trước khi gieo sạ bà

con cần phải thực hiện sử lý giống với bộ sản phẩm Cozoni 0.1SP +
Midan 10WP với công thức 1 gói Cozoni 0.1SP + 1 gói Midan
10WP cho 01 giạ lúa, thời gian xử lý trước khi sạ 01 đêm.
Với bộ sản phẩm này khi xử lý giống giúp cho hạt lúa ra mầm đều
hơn, mập hơn và chống chịu sâu bệnh (bù lạch), khi sạ từ 0- 7 ngày
tuổi bà con yên tâm bệnh vàng len và xoắn lá.

Tạ Vĩnh Sơn

Tập huấn kiến thức cho nhân viên năm 2012
Căn cứ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ của các công ty thành viên, và cũng là để thực hiện thành công mục tiêu
năm 2012 của toàn hệ thống, từ ngày 12 đến ngày 21/12, tại trụ sở công ty đã tổ chức chương trình đào tạo kiến thức cho các học viên
là cán bộ, công nhân viên.
Mục tiêu của lớp tập huấn là đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho CBNV trong các đơn vị phía Bắc các kiến thức đại cương về cây
trồng, về sản phẩm thuốc BVTV, xây dựng kế hoạch và công tác quản trị kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty mẹ và các công
ty thành viên, văn hoá Nicotex, chính sách thuế, nghiệp vụ kế toán.
Chương trình tập huấn được tổ chức thường niên. Thành phần tham gia lớp học là các CBNV đến từ công ty Nicotex Đà Nẵng, các
đơn vị thành viên khu vực phía Bắc và khối văn phòng công ty mẹ. Giảng viên là các CB thuộc các phòng chức năng công ty mẹ.
Công ty chúng ta đang chuyển đổi cách nghĩ cách làm, đang
tiến hành cải cách rất mạnh, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm.
Tình hình kinh tế thị trường các năm tiếp theo sẽ còn nhiều khắc
nghiệt, đòi hỏi CBNV chúng ta phải có đủ năng lực, trình độ để có thể
bắt nhịp với thị trường. Khóa tập huấn chính là cơ hội để CBNV trong
công ty cập nhật thêm kiến thức chuyên môn để làm tốt công việc
của mình.
Hy vọng sau lớp tập huấn này, nhiều CBNV có thêm được nhiều
kiến thức về sản phẩm, về quản trị kinh doanh, về công tác xúc tiến
bán hàng…. để đóng góp vào sự phát triển chung của công ty cũng
như hoàn thành công việc của mình tại doanh nghiệp. khoá tập huấn
không chỉ tăng thêm về hiểu biết chuyên môn mà còn tăng thêm sự
hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân cũng như các công ty thành viên
để tạo ra sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống./.
Thùy Oanh
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PHONG BAO LÌ XÌ
Kh«ng khÝ TÕt trµn ngËp bëi sù hiÖn diÖn cña b¸nh tÐt,
b¸nh chng xanh, da hÊu ®á, vµ c¶ nh÷ng xÊp bao l× x×
xinh x¾n, b¾t m¾t n÷a! Kh«ng biÕt tõ bao giê l× x× ®· trë
thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong ngµy TÕt Nguyªn
§¸n ë ViÖt Nam. Ngay cßn nhá, ®· bao giê ba mÑ tù hái l× x×
lµ g×? l× x× cã tõ ®©u? Vµ kh«ng biÕt hiÖn t¹i, côc cng cña ba
mÑ cã nh÷ng th¾c m¾c gièng nh vËy kh«ng?
Cã lÏ lµ do qu¸ h¸o høc víi nh÷ng chiÕc phong bao ®á,
®a sè c¸c bÐ ®Òu hµi lßng víi lêi gi¶i thÝch (kiªm dÆn dß) cña
ba mÑ "NÕu chóc TÕt giái th× con sÏ ®îc ngêi lín mõng
tuæi". Nhng nÕu vµo mét buæi tèi r¶nh rçi, bÐ con bçng
th¾c m¾c vµ chê ®îi mét c©u tr¶ lêi chi tiÕt h¬n th× mÑ sÏ tr¶
lêi thÕ nµo?
Ngµy xöa ngµy xa
Cã rÊt nhiÒu mÈu chuyÖn xung quanh nguån gèc cña
tiÒn l× x×, do ®ã sÏ kh«ng cã g× lµ khã ®Ó ba mÑ chän cho
m×nh mét c©u tr¶ lêi hîp lý nhÊt (vµ dÔ th¬ng nhÊt) vµ kÓ
cho bÐ con.
Gîi ý cho mÑ mét chót vÒ truyÒn thuyÕt cña tiÒn l× x× nhÐ!
ChuyÖn kÓ r»ng...
Ngµy xa cã mét lo¹i yªu qu¸i rÊt ®éc ¸c, thêng xuÊt
hiÖn vµo ®ªm Giao thõa ®Ó xoa ®Çu trÎ con ®ang ngñ khiÕn
lò trÎ giËt m×nh, khãc thÐt lªn vµ sÏ bÞ bÖnh sèt cao hoÆc
ngí ngÈn. V× thÕ mÑ ph¶i thøc c¶ ®ªm ®Ó canh kh«ng cho
yªu qu¸i h¹i con m×nh.
C¶ hai vî chång kia rÊt hiÒn lµnh, tèt bông nhng ngoµi
50 tuæi míi sinh ®îc mét cËu con trai. Vµo mét ®ªm Giao
thõa, cã t¸m vÞ tiªn ®i qua biÕt cËu bÐ con cña hai vî chång
nä s¾p gÆp n¹n liÒn hãa thµnh t¸m ®ång tiÒn vµng bªn
c¹nh cËu nhÐ. Tríc lóc ®i ngñ, hai vî chång thÊy mÊy
®ång tiÒn bªn c¹nh con m×nh, bÐn lÊy giÊy ®á gãi l¹i vµ ®Æt
díi gèi cña con. Nöa ®ªm yªu qu¸i xuÊt hiÖn. Nã võa gi¬
tay ®Þnh xoa ®Çu cËu bÐ th× tõ t¸m ®ång tiÒn lãe lªn nh÷ng
tia s¸ng vµng rùc khiÕn yªu qu¸i ho¶ng sî bá ch¹y.
Hai vî chång vui mõng ®em chuyÖn kÓ l¹i cho mäi
ngêi nghe. Tõ ®ã nhµ nµo còng lµm theo.
ThÊy viÖc lÊy tiÒn bäc trong bao ®á xua ®uæi ®îc yªu

qu¸i, gióp cho trÎ em m¹nh kháe an lµnh nªn cø TÕt ®Õn
ngêi ta l¹i bá tiÒn vµo nh÷ng phong b× ®á cho trÎ em, cßn
gäi lµ tiÒn l× x×.
Theo t¸c gi¶ H¹o Nhiªn Nghiªm To¶n, l× x× lµ phiªn ©m
cña tõ "lîi thÞ" trong tiÕng Trung, cã nghÜa lµ ®îc lîi, ®îc
tiÒn, ®îc may m¾n. Do ®ã, tiÒn l× x× lµ tiÒn ®em l¹i c¸i may
m¾n, ®iÒu lµnh, ®iÒu tèt cho trÎ em dÞp ®Çu n¨m.
NÕu kh«ng chän híng gi¶i thÝch "truyÒn thuyÕt", mÑ cã
thÓ cho bÐ biÕt lµ tiÒn l× x× cã xuÊt xø tõ Trung Quèc, vèn lµ
mét vßng ®á x©u 100 c¾c tiÒn ®ång, biÓu hiÖn cho lêi chóc
sèng l©u tr¨m tuæi vµ cã mét tªn gäi kh¸c lµ tiÒn mõng tuæi.
Tªn gäi nµy ®îc c¸c b¸c, c¸c c« ë miÒn B¾c hay dïng ®Ó
mõng c¸c ch¸u thªm mét tuæi míi víi lêi chóc "mau ¨n,
chãng lín". Cßn c¸c c« chó ë miÒn Nam th× quen gäi lµ tiÒn
l× x× h¬n.
Dï gäi tªn kh¸c nhau nhng vµo nh÷ng dÞp TÕt, ngêi
lín thêng bá vµo phong bao ®á nh÷ng tê tiÒn míi mµu ®á
hång nh 500®, 10.000® (tê 500® vµ 10.000® b»ng giÊy
ngµy tríc cã mµu ®á)... víi ý nghÜa cÇu mong kháe m¹nh,
may m¾n vµ an lµnh cho con ch¸u.
Phong tôc l× x×
Nh¾c ®Õn tôc l× x×, th«ng thêng, vµo s¸ng mét Mét TÕt,
con ch¸u trong nhµ sÏ tÒ tùu ®«ng ®ñ ®Ó chóc phóc, mõng
tuæi «ng bµ, cha mÑ, sau ®ã ®îc mõng tuæi l¹i víi nh÷ng
phong bao l× x×. Con ch¸u nhËn bao l× x× nh nhËn t×nh yªu
th¬ng cña «ng bµ, cha mÑ dµnh cho m×nh víi lêi chóc may
m¾n vµ h¹nh phóc trong c¶ n¨m. T¬ng tù nh vËy, khi
kh¸ch ®Õn th¨m viÕng vµo nh÷ng ngµy TÕt còng kh«ng
quªn l× x× cho con ch¸u cña gia chñ kÌm theo lêi chóc phóc
®Çu n¨m, ®ång thêi ®ãn nhËn nh÷ng lêi chóc søc kháe,
may m¾n, ph¸t ®¹t tõ bÐ con.
Duy Hải
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là gì hả mẹ?
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Đang nguyên lành hẳn hoi, chị đột nhiên mất tiếng.
giống như một bà lão hay làu bàu ca cẩm. Hàng ngày nói đi nói lại
Buổi tối chồng đi làm về, theo lệ chị mở cửa, cầm túi và dép lê cho chẳng qua cũng chỉ là hôm nay ăn cơm gì, sườn nên kho tàu, hay hầm
anh.Trên mâm, cơm nóng canh ngọt, mùi thơm phưng phức tỏa khắp xương? Bình nước nóng phải mở bốn mươi phút mới tắm được, chiếc áo
nhà. Chồng rửa tay ăn cơm, chị ngồi trước mặt anh, khi thì gắp cho sơ mi này phải tương xứng với chiếc ca la vát kia… Chị nói tiếng gay
chồng một miếng thịt kho tàu, khi thì chan cho anh một thìa canh rau. gắt, sắc lạnh, nghe thường giống như cãi nhau. Anh không hiểu, trước
Anh ăn một cách lơ đãng, cứ nghĩ đến cổ phiếu mới mua hôm trước, đã khi cưới chị là cô gái nói năng dịu dàng nhỏ nhẻ, tại sao bỗng dưng trở
hai hôm liên tục xuống giá. Tiểu Vương là nhân viên mới đến đơn vị, thành một phụ nữ hay làu bàu? Anh đã từng đọc một câu nói “một mụ
nhưng đang dần khẳng định mình, sẽ trở thành đối thủ mạnh cạnh đàn bà bằng ba con vịt. Anh cứ cho là thế. Anh nghĩ, một ngày nào đó
tranh với anh chức trưởng phòng. Tuần tới thi bằng lái, anh vẫn chưa kịp nếu chị không làu bàu bên tai để anh được yên tĩnh anh sẽ hạnh phúc!
dở sách…Ăn cơm xong, bỏ bát đũa, anh quay vào phòng sách, mở
Hiện giờ chị đã mất tiếng thật. Trên giấy chị bảo anh, bác sĩ chẩn
máy vi tính viết tài liệu. Viết xong đã nửa đêm, anh tắm rồi lên giường, đoán, nang thanh đới của chị bị viêm sưng, gây nên mất tiếng tạm thời.
chị đã ngủ say.
cần phải điều trị giữ gìn một thời gian, không bao lâu sẽ khỏi.
Ngoài yên tĩnh hơn, hôm nay hầu như không khác gì trước kia. Kết
Nhưng không nghe được vợ hỏi anh cần húp canh rau cải đậu phụ,
hôn ba năm nay, cuộc sống dần dần giống như trình tự dây chuyền sản hay canh trứng cà chua. Không nghe thấy chị làu bàu kể vanh vách
xuất, đơn điệu, nghèo nàn, nhàm
chuyện phim Hàn Quốc, không
chán. Chị không xinh lắm, nhưng
nghe được chị ca thán dùng điện
dịu dàng tinh tế, giỏi nấu ăn. Ngoài
phí quá và rác bẩn của tiểu khu
chút ít làu bàu, về cơ bản không có
không có ai dọn dẹp… Anh cảm
thói xấu lớn, Giống như mọi cặp vợ
thấy rất không quen. Hàng ngày
chồng phàm tục, đời sống của họ
anh tự hỏi tự đáp. Trong nhà chỉ
vẫn bể lặng sóng êm.
còn tiếng nói của một người, đơn
Hôm sau tất cả như cũ. Ăn cơm
điệu mà buồn tẻ. Anh bỗng dưng
xong, anh ngồi hút thuốc cạnh bàn
phát giác tiếng nói khiến anh
Vệ Tuyên Lập (Vũ Công Hoan dịch)
ăn, chị dọn dẹp bát đũa trong buồng
ngán ghét của vợ, kỳ thực mới là
bếp. Anh nhìn vợ cứ quanh quẩn trong buồng bếp nho nhỏ. Dưới vòi rô những nốt nhạc haì hòa nghe hay nhất trong đời sống vợ chồng.
bi nê, nước chảy xòe xòe, bỗng dưng anh cảm thấy hình như có chỗ
Để nhanh chóng tìm lại giọng nói của vợ, hễ trông thấy ai là anh hỏi
nào đó bất thường. Nhưng lại nghĩ không ra bất thường ở đâu. Trước khi có cách nào chữa được mất tiếng không. Anh đưa vợ đi tìm thầy lang
ngủ anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy, nét chữ vợ mảnh đông y nổi tiếng châm cứu. Anh đã mua đậu xanh và bách hợp, kiên trì
mai viết: “Ngày mai có mưa, anh nhớ mang ô”. Anh cầm tờ giấy bật nấu cháo cho vợ ăn. Buối tối nào anh cũng dắt tay vợ đi bộ, ôn lại
cười, chuyện thế cũng đáng viết ra giấy, tại sao không nói thẳng với chuyện hồi hai người yêu nhau….Tuy thông thường đều là anh tự nói
chồng?
một mình, nhưng từ trong cặp mắt sáng long lanh của vợ. từ trên tay vợ
Sang ngày thứ ba, anh mới phát hiện vợ không nói được.Anh để càng nắm càng chặt, từ nụ cười trầm tĩnh của vợ, anh biết những hạnh
quên một văn kiện cần gấp ở nhà, về nhà lấy đã không kịp, đành phải phúc anh bị mất đi sẽ lại tìm trở về.
gọi điện bảo vợ đem đến. Điện thoại gọi về nhà, tút ba tiếng có người
Tối hôm ấy, sau một giấc ngủ anh thức dạy, nhìn thấy vợ bên mình
nhận, anh nói thẳng:
đang mở to hai mắt nhìn anh, khóe mắt có vết nước ươn ướt. Anh ngạc
- Anh quên một tài liệu ở nhà, để ngay trên bàn phòng đọc sách, nhiên ôm vai vợ hỏi
cần gấp, em hãy giúp anh đem đến ngay.
-Sao thế em?
Đầu giây bên kia không có tiếng. Anh lại nói
Chị không trả lời, càng khóc càng dữ hơn. Sau đó chị đột nhiên mở
- Em phải không? Em ở nhà chứ?
miệng
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Em xin lỗi.
Anh vội giục
Ba chữ phổ thông ấy anh nghe ra quả thật như tiếng thông lên trời.
- Sao em không nói? Có chuyện gì ư?
Anh nhảy phắt khỏi giường, reo ầm lên như trẻ nhỏ.
Khi anh hỏi xong, điện thoại đã bị ngắt.
-Ẹm nói được rồi sao? Vừa giờ em nói gì thế? Nói lại cho anh nghe
Anh vội vàng xin nghỉ về nhà lấy tài liệu. Ở chỗ cách nhà hai km, xem nào!
anh trông thấy chị đang cúi rạp người đạp xe đạp. Anh xuống xe chặn
Chị gục đầu vào lòng chồng:
vợ lại. Trời đang mưa, chị không che ô, quần áo và đầu tóc ướt sũng.
-Tha thứ cho em, thật ra em không mất tiếng. Em chỉ muốn thử
Anh đang định trách vợ tại sao không nói trong điện thoại, thì chị lấy xem, anh còn yêu em không? Em luôn luôn nhận thấy, anh đối với em,
trong lòng ta tập tài liệu đưa cho chồng. Tài liệu được gói ni lông kín mít. đối với hôn nhân của chúng mình, anh đã chán ngán …
Trên bìa có một mẩu chữ “em mất tiếng, nên không thể trả lời anh”.
Anh thừ người, đột nhiên ôm chặt vợ. Trái tim anh yếu mềm mà
Anh bỗng ngẩn người. Vợ mất tiếng anh lại không biết. Anh chỉ chua xót Người đàn bà yếu đuối này có tâm cơ như thế chẳng qua là
cảm thấy hai hôm nay trong nhà vô cùng yên tĩnh. Nhưng không hỏi vợ nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người. Còn anh lại do đó, không
tại sao? Mình vô tâm quá.
những tìm lại hạnh phúc của mình mà còn nghe thấy giọng nói tuyệt vời
Phải, anh chê chị làu bàu. Kết hôn ba năm nay, chị càng ngày càng nhất trên thế giới.
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