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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM KẾ HOẠCH 2012, PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013
VÀ LỄ TRAO PHẦN THƯỞNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH DOANH THU TRONG NĂM
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rung tuần tháng 11, Công ty cổ phần Nicotex đã
tổ chức hội nghị Tổng kết năm kế hoạch 2012,
với sự tham gia của các đồng chí trong Hội đồng
quản trị - Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng
ban chức năng, Giám đốc - Phó giám đốc, kế toán
trưởng và trưởng phó phòng của các công ty thành
viên trong toàn hệ thống.
Cũng như năm trước, năm kế hoạch 2012 hoạt
động toàn hệ thống Nicotex có nhiều khó khăn do
những yếu tố như sự tác động của biến đổi khí hậu
toàn cầu ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất
nông nghiệp và dịch bệnh; Nền kinh tế thế giới vẫn bị
mất ổn định; giá cả nguyên vật liệu thường xuyên
biến động; Hoạt động tài chính tín dụng trong nước
bị hạn chế…. Với những khó khăn khách quan như
vậy, trong năm kế hoạch 2012 vừa qua, doanh thu
toàn hệ thống cũng đã đạt được 96% so với kế hoạch
đặt ra và tăng trưởng 27,4% so với năm 2011. Về sản
lượng tiêu thụ hàng hóa, năm kế hoạch 2012 toàn
công ty đã tiêu thụ đạt 101% và tăng 26.1% so với
năm 2011.
Hội nghị tổng kết đã chỉ ra những thành tựu đạt
được và những tồn tại của toàn hệ thống trong năm
kế hoạch 2012. Hội nghị cũng đã nghe tham luận của
các đồng chí là trưởng, phó các phòng ban chức
năng, giám đốc các công ty thành viên, giám đốc chi
nhánh các công ty thành viên về các mặt hoạt động
của công ty nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm
chung cho toàn hệ thống. Hội nghị cũng đã được
nghe những nhận địnhcủa Chủ tịch HĐQT - Tổng
giám đốc về các mặt hoạt động của công ty trong

năm cũng như những định hướng phát triển của
công ty trong năm 2013 tiếp theo.
Sau khi hội nghị tổng kết kết thúc, công tác trao
phần thưởng cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành kế
hoạch trong năm đã được tổ chức. Cũng giống như
năm trước, các tiêu chí bình chọn các cá nhân (là
giám đốc các công ty thành viên, trưởng phòng chức
năng), đơn vị được quy định rõ ràng. Các danh hiệu:
Đơn vị hoàn thành xuất sắc/tốt/ khá nhiệm vụ của
năm; đơn vị có tăng trưởng doanh thu; Chiến sỹ thi
đua; Đơn vị xanh - sạch - đẹp… đã được trao cho các
công ty có thành tích tốt trong cả năm kinh doanh.
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm nay chỉ trao cho
đồng chí Vũ Quốc Hội - Giám đốc Công ty Cổ phần
chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp ATATCO (
năm 2011 có 03 đồng chí được nhân danh hiệu này).
Điều đặc biệt trong chương trình trao phần
thưởng năm nay đó là bên cạnh việc trao phần
thưởng cho các đơn vị cá nhân xuất sắc thì cùng
đồng thời trao quyết định về việc cảnh cáo, khiển
trách, cảnh báo với các cá nhân đã không hoàn thành
nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo để công ty rơi vào tình
trạng khó khăn, mất kiểm soát. Đây là một điểm mới
của chương trình Tổng kết năm nhằm thúc đẩy cũng
như đưa đến bài học cho các Công ty thành viên
cũng như các đồng chí quản lý năm sau hoạt động có
hiệu quả hơn, kiểm soát các hoạt động của công ty
mình tốt hơn./.
Công ty Truyền thông Nicotex Việt Nam
thực hiện
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LỄ CÔNG BỐ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ RA MẮT
LỄ CÔNG BỐ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ RA MẮT
CHI NHÁNH CÔNG TY NICOTEX THÁI BÌNH CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NICOTEX BÌNH DƯƠNG
- Mai Linh
ông ty cổ phần Nicotex Thái Bình thành lập năm 2009, tiền
thân là chi nhánh 2 của công ty Cổ phần Nicotex, với vùng địa
bàn quản lý bao gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh
Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh. Kể từ khi đi vào
hoạt động độc lập, CBNV công ty đã ra sức rèn luyện, nâng cao năng
lực, trình độ cũng như bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định
vững vàng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chỉ đạo của
HĐQT - Ban Giám đốc công ty và dần từng bước khẳng định được mình
tại thị trường quản lý.

Thực hiện chiến lược phát triển các chi nhánh và chiến lược tái cấu
trúc công ty, tháng 12 năm 2012, Công ty cổ phần Nicotex Thái Bình
đã tiến hành cấu trúc lại các tổ kinh doanh thành các chi nhánh. Theo
đó, Công ty đã công bố tư cách pháp nhân và ra mắt Chi nhánh Hải
Dương, Nam Định nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn cũng
như giao quyền tự quyết cho các chi nhánh. Chi nhánh Hải Dương sẽ
quản lý vùng thị trường bao gồm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Chi
nhánh Nam Định sẽ quản lý vùng thị trường các tỉnh Nam Định, Hà
Nam và Ninh Bình.
Tới dự lễ công bố tư cách pháp nhân và ra mắt các chi nhánh có đại
diện Công ty Cổ phần Nicotex, Công ty Cổ phần Nicotex Thái Bình, Chi
cục BVTV các tỉnh, trạm BVTV các địa phương và các đại lý trong vùng
thị trường quản lý. Việc ra mắt chi nhánh tại các địa phương sẽ giúp
cho mối quan hệ giữa công ty với các cơ quan công quyền và đại lý
được thuận lợi hơn, chặt chẽ hơn, đồng thời cũng giúp cho công việc
kinh doanh của các công ty được kịp thời hơn./.

T

hực hiện chiến lược tái cấu trúc công ty và phát triển các chi
nhánh, cũng như các công ty khác trong hệ thống, Công ty
Nicotex Bình Dương đã tiến hành Lễ Công bố tư cách pháp nhân và ra
mắt các chi nhánh trong vùng thị trường quản lý của mình vào tháng
12 năm 2012.

Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương quản lý vùng thị trường bao
gồm 7 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ là: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh,
Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với
vùng thị trường của mình, Công ty đã cấu trúc thành 3 chi nhánh:
Đồng Nai (quản lý vùng thị trường các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
và Bình Thuận), Tây Ninh (Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình
Phước ( Bình Phước và Bình Dương).
Lễ công bố tư cách pháp nhân và ra mắt đã nhận được sự quan tâm
của Công ty Cổ phần Nicotex, Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương, Chi
Cục BVTV các tỉnh, trạm BVTV các huyện và các đại lý. Đây thực sự là
một hình thức giao quyền xuống cho các cấp cơ sở để hoạt động kinh
doanh được thuận lợi hơn.
Năm kế hoạch 2012 vừa qua, Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương
là đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống về doanh thu. Với việc tái cấu trúc công
ty và phát triển các chi nhánh, cộng với sự quyết tâm của toàn thể
CBNV trong công ty, tin tưởng rằng, năm 2013 này, Nicotex Bình
Dương sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu năm đề ra./.
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SƠ KẾT 3 THÁNG ĐẦU NĂM KẾ HOẠCH VÀ LỄ RA MẮT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÁC CÔNG TY KINH DOANH PHÍA BẮC
- Thùy Oanh
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gày 08/1/2013, Công ty Cổ phần
Nicotex tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1
năm kế hoạch 2013 đối với các công ty kinh
doanh thuốc BVTV Miền Bắc.
Quý 1 năm kế hoạch 2013, tình hình kinh
doanh của nhiều công ty kinh doanh thuốc
BVTV Miền Bắc không tốt, trong khi đó cũng
có một số công ty hoàn thành kế hoạch tương
đối cao. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động
quý 1/2013 của các đơn vị phía Bắc, thảo luận
và tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết
quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra các giải
pháp chiến lược cho các tháng tiếp theo, Hội
đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã triệu
tập đại diện các công ty thành viên về họp.

Theo báo cáo từ các công ty thành viên
phía Bắc, quý 1 chỉ có Công ty Nicotex Hà Nội
là đạt 139% doanh thu so với kế hoạch, tăng
123% so với quý 1 năm 2012. Các công ty còn
lại, doanh thu trong quý đều không đạt kế
hoạch, thậm chí có đơn vị còn bị giảm so với

GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

T

rong không khí hân hoan sôi nổi, toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước
hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày
hội quốc phòng toàn dân, ngày 21/12/2012,
hai đơn vị là Nicotex Hà Nội và Kho TH 80 Tổng
cục Hậu Cần đã phối hợp tổ chức giao lưu thể
thao, văn nghệ. Kho TH 80 Tổng cục hậu cần
là đơn vị kết nghĩa với công ty Cổ phần
Nicotex từ nhiều năm nay.
Để thúc đẩy phong trào giao lưu văn hóa
thể thao giữa Cán bộ chiến sỹ của kho TH 80
và CBNV của công ty Cổ phần Nicotex mà trực
tiếp là công ty Hà Nội nhằm làm tăng cường
sự hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ nhân viên 2
đơn vị, thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo điều

cùng kỳ năm ngoái. Việc các công ty không
đạt kế hoạch, ngoài những nguyên nhân
khách quan như do tác động của thời tiết,
thiên tai, các chính sách liên quan đến hoạt
động chuyên ngành do nhà nước quy
định…. thì còn có các nguyên nhân chủ
quan. Đó là do ban giám đốc của một số công
ty thành viên khác chưa thực sự bám theo các
sản phẩm mục tiêu, những sản phẩm quyết
định đến 80% doanh thu theo quy tắc Pareto.
Cùng ngày, Lễ ra mắt Hội đồng thành viên
các công ty kinh doanh phía Bắc cũng đã được
tổ chức. Là một tổ chức mới được thành lập với
chức năng nhiệm vụ: Tạo ra sự đoàn kết, thống
nhất của các công ty kinh doanh thuốc BVTV
Nicotex miền Bắc; Tạo ra sự thống nhất về
chiến lược tiêu thụ sản phẩm của các công ty
doanh thuốc BVTV Nicotex miền Bắc; Tạo ra sự
tương trợ lẫn nhau về việc xây dựng các chính
sách bán hàng, các cách thức tổ chức xây dựng
hệ thống đại lý, các cách thức xúc tiến bán
hàng; thống nhất không phá giá, không xâm
lấn thị trường đối với các sản phẩm cùng
chung kinh doanh; Hỗ trợ lẫn nhau trong việc
tiêu thụ những sản phẩm độc quyền của từng
công ty; Thông tin kịp thời tình hình thị
trường, tình hình đối thủ cạnh tranh để cùng
tạo ra sức ép chung trên thị trường.
Lĩnh vực phạm vi hoạt động của Hội đồng
thành viên là: Thống nhất chiến lược tiêu thụ
sản phẩm và giá cả, chính sách của các công
ty trên địa bàn toàn miền Bắc và cùng nhau
cam kết thực hiện; Cung cấp các thông tin về

tình hình thời tiết, khí hâu, thời vụ, sâu bệnh,
sản phẩm và đối thủ cạnh tranh trên địa bàn
các tỉnh miền Bắc; đóng góp ý kiến, tư vấn hỗ
trợ cho các công ty thành viên trong hội đồng
cùng phát triển. Cơ quan lãnh đạo của hội
đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng do các
thành viên tham gia hội đồng để cử giới thiệu
và bầu chủ tịch Hội đồng; Công ty mẹ để cử
trưởng phòng Kế hoạch làm phó chủ tịch Hội
đồng kiêm thư ký; Giám đốc các công ty
thành viên còn lại là ủy viên Hội đồng

Hội đồng các công ty kinh doanh thuốc
BVTV Nicotex miền Bắc được thành lập dựa
trên nguyên tắc phối hợp giữa các công ty
thành viên kinh doanh thuốc BVTV trên địa
bàn miền Bắc. Các thành viên Hội đồng tự
nguyện phối hợp cùng nhau đưa ra các cơ
chế, qui định và cùng nhau thực hiện các cam
kết để hỗ trợ nhau cùng phát triển./.

kiện giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Tại khu thể thao và giải trí phường Sài
Đồng, hai đơn vị đã tổ chức trận thi đấu giao
hữu bóng đá. Đến dự buổi giao lưu có các đồng
chí đại diện ban lãnh đạo chỉ huy 2 đơn vị:
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ
nhiệm kho TH8;, đồng chí Đỗ Đình Niễm - Phó
Chủ tịch HĐQT, phó Tổng Giám đốc công ty;
đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Chủ tịch HĐQT,
Giám đốc công ty Nicotex Hà Nội. Đồng chí Đỗ
Đình Niễm - Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ công
đã thay mặt công ty phát biểu tại lễ khai mạc
giao lưu. Sau chương trình giao lưu thể thao,
buổi trưa tại hội trường kho TH 80 đã diễn ra
bữa cơm thân mật, kết hợp giao lưu văn nghệ
giữa CBNV và chiến sỹ của hai đơn vị.
Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí
sôi nổi, đầm ấm, đoàn kết và thân ái. Hai đơn

vị đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức rất thành
công, được chỉ huy, lãnh đạo đánh giá cao. Ra
về ai cũng đều phấn khởi và thầm mong có
thêm nhiều chương trình giao lưu với các đơn
vị như vậy để tăng thêm sự đoàn kết, hiểu
biết lẫn nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao./.
Lương Phúc Hậu (Công ty Hà Nội)

DI£N §AN
ể có thể tiến bộ nhanh trong thiền
định, bạn nên tuân thủ các chỉ dẫn sau:
Không ngắt quãng
Hãy ngắt chuông điện thoại. Hãy để bạn
bè và gia đình bạn biết rằng đây là quãng thời
gian mà bạn không muốn bị quấy rầy. Hãy
đóng cửa và để thế giới thường nhật ở bên
ngoài. Cuối cùng gia đình bạn sẽ tôn trọng
mong muốn của bạn được yên tĩnh và một
mình trong khoảng thời gian này.
Tập luyện hai lần một ngày không
thay đổi
Để có thể đạt trạng thái ý thức cao hơn,
điều quan trọng là bạn cần xây dựng thói
quen thiền định thường xuyên hàng ngày.
Thậm chí ngay khi bạn thiếu thời gian, hãy
thiền tối thiểu vài ba phút, hai lần một ngày
không thay đổi.
Luyện tập vào một thời gian cố định
trong ngày
Hãy thiền định thường xuyên hàng ngày
vào cùng một thời gian, nhờ vậy đến giờ
thiền, tâm trí bạn sẽ tự nhiên hướng tới việc
thiền. Thời gian tốt nhất cho thiền định là vào
lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn (trước khi ăn
sáng và ăn tối). Thời gian vào khoảng nửa
đêm, trong sự yên tĩnh của buổi tối cũng rất
tốt cho thiền định, trước khi bạn đi ngủ.
Thiền định khi bụng rỗng
Sau khi ăn, năng lượng của cơ thể tập
trung vào các cơ quan tiêu hoá, tâm trí trở
nên trì trệ và khó tập trung hơn. Do vậy luôn
tập thiền khi bụng đói. Một cách tốt nhất để
duy trì việc tập thiền thường xuyên đó là tuân
thủ qui tắc “chưa thiền, chưa ăn”. Chỉ ăn sáng
và ăn tối sau khi thiền định.
Hãy dành một nơi đẹp đẽ để thiền định
Ngay khi phòng bạn chật, hãy dành một
góc cho việc thiền. Giữ nó sạch sẽ và tươi mát
(có thể bằng cây cảnh, các tranh ảnh tạo cảm
hứng, thảm hoặc đệm để thiền...). Cố gắng
thiền định ở đó thường xuyên, bạn sẽ nhanh
chóng thấy rằng chính không khí (“sóng
rung”) của nơi đó giúp bạn trong thiền định.
Giữ cột sống thẳng
Trong khi thiền sâu có một luồng năng
lượng mạnh mẽ chạy dọc cột sống lên não.
Nếu ngồi cong hoặc gập người sẽ ngăn cản
luồng năng lượng này, cản trở hơi thở và
giảm sự tập trung của tâm trí. Do đó điều
quan trọng là bạn phải ngồi càng thẳng càng
tốt. Ngồi trên mặt cứng như sàn nhà, chứ
không phải trên giường đệm. Đặt một cái
đệm nhỏ dưới mông có thể giúp bạn ngồi
thẳng lúc ban đầu; nhưng cách tốt nhất là tập
asana. Các bài tập co giãn, vặn mình của
asana giúp cho cột sống khoẻ và linh hoạt,

Một số chỉ dẫn
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nhờ vậy bạn có thể ngồi thẳng người một
cách thoải mái.
Tham gia thiền tập thể thường xuyên
Vài tuần đầu tiên khi tập thiền là quãng
thời gian khó nhất, khi tâm trí vẫn hướng
ngoại do thói quen, người tập thiền cảm thấy
khó kiểm soát tâm trí bất an và hướng nó vào
bên trong. Do vậy, các thiền sư của mọi thời
đại đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
kết giao với những người tập thiền khác, đặc
biệt là tham gia thiền tập thể, nơi mà năng
lượng tâm trí tập thể sẽ giúp cá nhân nâng
cao tâm trí của bản thân. Thiền tập thể ít nhất
một tuần một lần là thiết yếu với những ai
thực sự muốn tiến bộ nhanh.
Đọc những sách tinh thần
Để giữ tâm trí được nâng cao trước những
ảnh hưởng thường là tiêu cực của thế giới vật
chất xung quanh, điều cần thiết là hàng ngày
phải đọc những sách có tác dụng nâng cao
tinh thần có thể là sau khi thiền, khi mà tâm
trí sáng sủa và yên tĩnh.
Tắm sơ trước khi thiền
Kỹ thuật này của yoga giúp làm mát cơ thể
và làm trong sạch tâm trí. Nó nạp lại năng
lượng ngay lập tức và cũng làm tâm trí yên
tĩnh và sẵn sàng cho việc thiền định sâu. Đầu

tiên dội nước mát vào bộ phận sinh dục; sau đó
vào hai chân từ đầu gối trở xuống; sau đó vào
hai tay từ khuỷu tay trở xuống. Sau đó, ngậm
một ít nước vào miệng, tạt nước mát vào mắt
mở, mười hai lần. Uống nước “bằng mũi”: giữ
một ít nước trong lòng bàn tay và ngửa đầu ra
phía sau và cho nước chảy vào mũi; sau đó nhổ
nó ra bằng miệng. Rửa sạch miệng bằng nước
và họng bằng ngón tay giữa. Rửa tai và phía
sau tai; sau đó rửa sau cổ (dùng nước mát,
không dùng xà phòng). Khi có thể, hãy tắm
nước mát toàn thân trước khi thiền.
Hãy kiên nhẫn với sự tiến bộ của mình
Hãy nhớ rằng sau nhiều năm hoạt động hướng
ngoại, thật không dễ cho bạn đột nhiên bỏ
qua thế giới bên ngoài và tập trung hoàn toàn
vào thế giới bên trong. Do vậy đừng nản chí
nếu bạn chưa đạt kết quả ngay trong thiền
định - nếu như bạn không tập trung được
ngay, thậm chí còn có nhiều suy nghĩ hơn
trước kia! Điều này hoàn toàn tự nhiên. Thực
ra, bạn đang tiến bộ dù bạn có nhận ra điều đó
hay không: chính cố gắng ngồi và tập trung
làm tâm trí của bạn mạnh lên từng ngày. Do
vậy hãy thiền đều đặn: bạn sẽ nhận ra những
thay đổi trong cuộc sống của bạn nhờ sự cố
gắng đó... bạn sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh
ngọt ngào và hạnh phúc bên trong./.

NICOTEX SỐ 21 (2013) 5

Đ

DI£N §AN

TÂM VÀ
- Minh Linh

NICOTEX SỐ 21 (2013) 6

C

hỉ có một cuốn sách đáng
đọc nhất, đó là tâm của
chính mình.
Đức Phật dạy chúng ta hãy vất
bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau
khổ trong khi hành thiền. Phiền
não đau khổ, chứ không phải tâm
đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái
gì là tâm, cái gì là phiền não.
Những gì không làm ta thỏa mãn
thì ta không muốn gặp. Cuộc
sống của chúng ta chẳng khốn
khổ gì! Cái khốn khổ ở đây là
không thỏa mãn, không hài lòng
với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có
phiền não và khốn khổ mà thôi.
Thế gian đang ngùn ngụt cháy.
Trong sự nóng bỏng này, tâm thay
đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm
cho tâm an tịch tĩnh lặng sẽ đem lại
lợi ích lớn lao cho thế gian.
Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc
thì ở nơi nào cũng an lạc hạnh
phúc. Khi trí tuệ khai mở trong
tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn
nhìn đến cũng đều là chân lý.
Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng
khác chi một khi biết đọc chữ thì
ở đâu bạn cũng đọc chữ được.
Nếu bạn cảm thấy không hài
lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy
không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng
có nơi nào bên ngoài làm bạn
khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên
trong bạn.
Hãy nhìn vào tâm mình. Người
mang vật nặng chẳng thấy gì,
nhưng người ngoài nhìn vào thấy
nặng. Vất bỏ mọi vật, buông bỏ
tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm.

TRÍ

Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi
tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì
bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi
nhìn thấy được bất an
rối loạn này thì an tịnh
tĩnh lặng sẽ trở về.
Phật giáo là đạo của
tâm. Thế thôi! Người
nào đào luyện tâm,
người đó thực hành
Phật giáo.
Khi đèn mờ, bạn
không thể thấy mạng
nhện giăng ở góc
phòng, nhưng lúc đèn
sáng bạn có thể thấy rõ
ràng để quét sạch đi.
Cũng vậy, khi tâm trong
sáng bạn sẽ thấy rõ
phiền não để khử trừ.
Huấn luyện tâm
không giống như huấn
luyện cơ thể. Muốn cơ
thể mạnh phải bắt cơ
thể vận động, nhưng muốn tâm
mạnh phải giữ tâm đứng yên.
Vì không nhìn thấy chính
mình nên người ta làm mọi điều
sai lầm. Họ không nhìn vào chính
tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai
quấy, họ nhìn trước, ngó sau xem
thử có ai nhìn thấy không: Mẹ
mình thấy không? Chồng mình
thấy không? Vợ mình thấy
không? Con mình thấy không?
Nếu không ai thấy, họ vội làm
ngay. Đó là họ tự nhục mạ chính
mình. Có một điều họ quên mất
là chính họ cũng đang nhìn thấy
họ đấy!

Hãy dùng tâm để nghe giáo
pháp, đừng dùng tai.
Chiến đấu với phiền não là
chiến đấu bên trong. Dùng bom
đạn súng ống để đánh nhau là
chiến đấu bên ngoài. Chiến
thắng kẻ khác là đường lối của
thế gian. Chiến thắng chính
mình là đường lối của giáo pháp.
Chúng ta không chiến đấu để
chống lại ai cả mà chiến đấu để
chinh phục chính tâm mình, kiên

trì chống lại mọi tình cảm xung
động của chính mình.
Nước mưa đến từ đâu? Nó
đến từ những nguồn nước dơ
bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà
thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối
với phiền não, tâm bạn cũng có
thể làm được như vậy, nếu bạn
để nó làm.
Đức Phật dạy chúng ta hãy xét
đoán chính mình mà đừng xét
đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế
nào đi nữa. Đức Phật chỉ cho ta
con đường và nói: “ Chân lý là như
vậy đó ”. Tâm ta có được như vậy
không?./.
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gày TẾT với tôi là ngày đoàn tụ, ngày thiêng
liêng, ngày làm mới, là ngày tạ ơn và là ngày
của hy vọng....
TẾT luôn luôn là ngày đoàn tụ của mọi gia đình.
Dù ai buôn bán, làm việc hay đi học ở xa, họ thường
cố gắng để dành tiền và thời giờ để về ăn TẾT với
gia đình.
Đó là nỗi mong mỏi của tất cả mọi người, người
đi xa cũng như người ở nhà đều mong dịp TẾT gặp
lại nhau. TẾT cũng là ngày đoàn tụ với cả những
người đã chết. Từ bữa cơm tối đêm 30, trước giao
thừa, các gia đình bên Phật giáo đã thắp nhang mời
hương linh ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm
vui TẾT với các con các cháu.
Ngày TẾT người ta cũng hay thực hiện những
nghi lễ, để dâng hương lên các vị thần theo huyền
thoại là người ban phước cho gia đình chúng ta
được nhiều sức khỏe, nhiều tiền tài, nhiều may mắn
và an vui hạnh phúc trong năm vừa qua. TẾT là ngày
đầu tiên trong năm mới, mọi người có cơ hội ngồi
ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Việc làm mới có
thể về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa
trang trí lại nhà cửa. Hoặc làm mới lại về phần tình
cảm và tinh thần của con người, để
mối liên hệ với người thân được
cảm thông hơn hoặc để tinh thần
mình thoải mái, tươi mát hơn. Sàn
nhà được chùi rửa, chân nến và lư
hương được đánh bóng.
Bàn ghế tủ giường được lau chùi
phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ
con đều tắm rửa gội đầu sạch sẽ,
mặc quần áo mới may bảnh bao.
Bao nhiêu mối nợ nần đều được
thanh toán trước khi bước qua năm
mới để xả xui hay để tạo một sự tín
nhiệm nơi người chủ nợ. Với mỗi
người, những buồn phiền, cãi vã

được dẹp qua một bên. Tối thiểu ba ngày TẾT, mọi
người cười hòa với nhau, nói năng từ tốn, lịch sự để
mong suốt năm sắp tới mối liên hệ được tốt đẹp.
Người mình tin rằng những ngày TẾT vui vẻ đầu
năm sẽ báo hiệu một năm mới tốt đẹp sắp tới. TẾT
là sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng thêm một
tuổi vì thế câu nói mở miệng khi gặp nhau là mừng
nhau thêm một tuổi. Ngày của lạc quan và hy vọng
- Năm cũ đã qua mang theo mọi xui xẻo và năm tới
sắp đến mang theo đầy niềm tin lạc quan. Nếu năm
cũ khá may mắn, thì tin sự may mắn sẽ kéo dài qua
năm sau.
Ngày TẾT người ta múa rồng múa lân sư tử khắp
mọi nơi, nhất là những cửa hàng buôn bán để rước
may mắn thịnh vượng về. Mùa TẾT cũng là mùa
cưới hỏi. Các cặp trai gái thích làm đám cưới vào dịp
đầu năm, mùa xuân đất trời đang đẹp và đang mùa
hy vọng. Họ hy vọng cho một cuộc đời mới vợ
chồng sống hạnh phúc bên nhau và sẽ có đàn con
ngoan.
Ngày Tạ Ơn - Người Việt chọn ngày TẾT làm cơ
hội để tạ ơn ân nghĩa mình đã được hưởng năm vừa
qua. Con cái tạ ơn cha mẹ, cha mẹ tạ ơn ông bà, tổ
tiên, nhân viên tạ ơn cấp chỉ huy. Ngược lại, cấp chủ
nhân cũng cám ơn nhân viên qua những buổi tiệc
đãi hoặc quà thưởng để ăn tết. Ngày tết còn để mỗi
chúng ta nhìn lại bản thân mình những gì làm được
và chưa làm được để năm mới sẽ có những hướng
đi đạt kết quả cao. Ngày tết với tôi không chỉ là
ngày tết Đoàn Viên, ngày Khai Tuệ mà cũng là ngày
tràn đầy tình thương, mọi người cùng lại gần bên
nhau để cảm nhận và đón cuộc sống với bao niềm
hy vọng./.
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Trong suy nghĩ của người Việt, tất cả
những điều tốt đẹp nhất đều dành cho
ngày Tết, điều đó thể hiện rõ qua mâm
cỗ Tết.
ăm nào cũng vậy, cứ vào tháng
Chạp, mẹ tôi lại tất bật chuẩn bị đồ
nấu cỗ Tết như gạo nếp, đỗ xanh gói bánh...
rồi đến các loại đồ khô như măng, miến, bóng
bì, nấm hương... Bởi cỗ Tết theo quan niệm
của mẹ còn thể hiện sự no ấm, hạnh phúc của
mỗi gia đình, cũng như ước mong một năm
mới đầy đủ, thịnh vượng và phát đạt. Vì thế,
mâm cỗ ngày Tết được mẹ tôi chuẩn bị hết
sức kì công. Tận mắt chứng kiến mẹ tôi chuẩn
bị cỗ Tết mới cảm nhận được hết sự cầu kỳ,
khéo léo và cả tấm lòng thành kính cùng ý
nghĩa mà mẹ muốn gửi gắm trong đó.
Cỗ Tết quan trọng nhất là mâm cỗ tất
niên chiều 30 và mâm cỗ sáng mồng 1 Tết.
Một đĩa thịt gà trống hoa, vàng óng được thả
lên mấy “làn tóc” xanh nhỏ như tơ của thứ lá
chanh thái chỉ, thơm hương vườn quê. Đó là
bát bóng thả, miếng bóng vàng mờ, khoanh
cà rốt đỏ, mảnh đậu Hòa Lan xanh, mấy sợi
rau mùi. Một đĩa hành nén vàng chanh,
trong, trắng nõn nà tạo vị mặn chen chua,
hương thơm hòa quyện...
Công việc đầu tiên của mẹ là chăm chút
cho nồi chân giò hầm măng. Từ mấy tháng
trước, mẹ tôi đã mua măng khô dự trữ. Gần
đến ngày Tết, mẹ bắt đầu đem măng ra ngâm
nước gạo 2-3 ngày rồi vớt ra luộc lại vài lần
cho đến khi nước không còn thẫm màu nâu
và măng có màu vàng tươi, mềm, hết chất
đắng, rồi rửa lại bằng nước lã, cắt thành
miếng vuông vừa miệng. Mộc nhĩ chọn loại
dày cánh, ngâm nở, cắt bỏ chân, cọ rửa sạch,
cái nhỏ để nguyên, cái to cắt làm đôi, làm ba.
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Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành khô, cho
măng vào xào khoảng 15 phút cho ngấm,
nêm muối vừa ăn. Chân giò mẹ tôi cạo rửa
sạch, chặt miếng to rồi ướp với nước mắm,
muối, hạt tiêu để khoảng 15-20 phút cho
ngấm gia vị và chắc miếng thịt. Sau đó bỏ vào
nồi đổ ngập nước, đặt lên bếp đun sôi, hớt
bọt, cho đến khi thấy mềm thì cho măng đã
xào vào nấu chín.
Khi nấu cỗ Tết bao giờ mẹ cũng dặn,
người làm bếp phải dồn toàn tâm, toàn ý
vào món ăn mà mình nấu. Có như thế mới
chuyển được hết vị ngon và cái tâm của
người làm vào món ăn. Trong khi nấu cũng
kiêng không được nếm thức ăn vì sợ bất kính
với tổ tiên. Mẹ nói rằng, người làm bếp giỏi
chỉ cần ngửi hương vị thức ăn là có thể biết
được mặn nhạt.
Dù là ngày xưa còn khó khăn hay ngày
nay đầy đủ, thì mẹ tôi vẫn không quên gói giò
xào để ăn vào dịp Tết. Để làm món giò xào,
mẹ tôi dặn “không nên chọn lá chuối già hay
non quá, lá chuối già khi gói sẽ bị giòn, còn lá
non thì không mang lại hương thơm đặc
trưng”. Lá chuối được mẹ rửa sạch, hơ qua lửa
cho dẻo và dai. Nguyên liệu làm giò xào là
thịt thủ, thịt mỡ, bì và một ít thịt chân giò,
lưỡi lợn hay thịt nạc, kết hợp với mộc nhĩ và
nấm hương cùng các gia vị như hạt tiêu, nước
mắm...
Việc xào thịt cần sự khéo
léo, phải biết ước lượng sao
cho thịt chín đều, chín vừa, để
chất dính ở bì chảy ra đủ dính,
nếu non lửa hay quá lửa thịt sẽ
bị rời và không ép được. Cuối
cùng là việc ép giò. Mẹ tôi vẫn
nói, đây là công đoạn quan
trọng nhất, tạo nên hương vị
và sự đặc biệt của món giò
xào. Khi nén giò, mẹ thường lót lá chuối trước
khi nén vì như thế giò sẽ thơm hơn. Mẹ tôi
không dùng những khung ép chuyên dụng
mà chỉ ép thủ công, dùng những chiếc bát có
hình và cỡ khác nhau, nén chặt và cho ra
những đĩa giò xào với hình thù sinh động.
Một khoanh giò xào thành công là khi thái ra
không bị rã, giòn tự nhiên, phảng phất mùi
thơm của lá chuối.

Mẹ tôi kể, ngày xưa chuẩn bị cho cái Tết
mất cả năm. Đầu tiên là nuôi lợn, nuôi cả năm
nhưng con lợn chỉ được 50-60kg. Thường là
mỗi nhà mổ một con lợn, nhà ít người hoặc
nghèo thì chung nhau hai nhà một con, nhà
quá ít người hoặc quá nghèo thì ăn đụng một
đùi hoặc nửa đùi. Còn các thứ khác phải đến
mùa đông mới có như lúa nếp, mộc nhĩ, măng
khô. Không khí Tết bắt đầu từ ngày 23 tháng
Chạp cúng ông Công, ông Táo lên chầu Trời.
Ngày 27 Tết, nhiều nhà bắt đầu ngâm đỗ,
rửa lá dong. Rồi đãi đỗ, vo gạo, ướp thịt để gói
bánh chưng. Mỗi người một việc, nào vo nếp,
đãi đỗ, rửa lá, chuẩn bị củi lửa… Không khí
Tết bắt đầu hiển hiện với sự tất bật, náo nhiệt
từ bên ngoài lẫn trong nhà.
Đêm 29 Tết, các nhà rục rịnh bắc nồi,
nhóm lửa để nấu bánh chưng rồi xào thịt thủ
hoặc thịt chân giò. Tiếng lợn kêu eng éc khắp
làng xóm, các nhà kẻ lên người xuống dập
dìu, chỗ này cọ lá dong, chỗ kia làm lòng lợn,
không khí đón xuân càng thêm ấm áp, tươi
vui. Lúc mọi việc được hoàn tất cũng là lúc
nàng xuân tới gõ cửa. Các thành viên trong
gia đình diện những bộ quần áo đẹp nhất để
đón chờ thời khắc thiêng liêng của năm mới.
Đất trời đang giao thời, một năm nữa sắp
qua đi! Những lo lắng bộn bề của cuộc sống
thường nhật dường như đã khép lại. Tết như
một cuộc hành hương về cội nguồn để ta

hướng tới những điều tốt đẹp nhất, để níu
giữ những giá trị tinh thần vô giá. Cùng với sự
đổi thay của đất nước, mâm cỗ Tết cũng thay
đổi để phù hợp hơn. Nhiều món ngon truyền
thống ngày Tết xưa đã mất đi để thay thế cho
những món đặc sản thời hiện đại. Nhưng
ngày Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu mâm cỗ
Tết với những món cổ truyền mang đậm nét
truyền thống, tinh hoa người Việt./.
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MỞ RỘNG QUY CÁCH BAO BÌ SẢN PHẨM VIỆC LÀM CẦN THIẾT
- Mạnh Dũng

PV: Đồng chí có thể cho độc giả Bản tin
Nicotex biết tại sao chúng ta lại cần phải cải
cách bao bì nhãn mác?
Đồng chí Lê Thanh Quang (LTQ): Đối
với mỗi doanh nghiệp, việc đưa ra những sản
phẩm, dịch vụ mới là một việc làm chứng tỏ
được sự phát triển của doanh nghiệp. Nhưng
không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có
thể đưa ra được sản phẩm mới. Chính vì lẽ đó,
để tạo điểm nhấn thu hút người tiêu dùng,
tăng khả năng cạnh tranh thì các doanh
nghiệp thường phải luôn thay thế bao bì
nhãn mác cho sản phẩm. Đây là lý do chính
để chúng ta thực hiện cải cách bao bì nhãn
mác cho sản phẩm.
Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại,
Công ty Cổ phần Nicotex đã hoàn thành công
tác tái cấu trúc tại các công ty thành viên và đi
vào hoạt động độc lập, các công ty thành viên
đang nỗ lực bứt phá tăng trưởng doanh thu,
tăng thị phần bằng việc tập trung vào thực
hiện chiến lược tối đa hoá doanh thu, chiến
lược mở rộng đại lý sát người tiêu dùng, do
đó, khả năng xâm lấn thị trường giữa các đại
lý, giữa các công ty thành viên trong hệ thống
là rất cao, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về giá
cả. Để giúp cho việc thực hiện tốt chiến lược
tối đa hoá doanh thu, giảm sự cạnh tranh về
giá giữa các vùng thị trường và có đủ sản
phẩm đáp ứng việc thực hiện chiến lược xây
dựng đại lý sát người tiêu dùng thì công ty
Nicotex cần phải nhanh chóng cải các bao bì
nhãn mác theo nguyên tắc mỗi vùng sinh
thái một bộ sản phẩm và bộ quy cách để tăng
sự khác biệt.
Một bao bì bắt mắt sẽ tạo cho doanh
nghiệp một ưu thế canh tranh cao về giá trị
thương hiệu, sản phẩm tác động trực tiếp

đến khách hàng thông qua nhãn mác bao bì,
chứ không phải chất lượng sản phẩm. Chính
vì yếu tố quan trọng đó mà các doanh nghiệp
luôn luôn đặt vấn đề nhãn mác, bao bì sản
phẩm lên hàng đầu để tạo giá trị thương
hiệu. Người tiêu dùng quan tâm nhiều đến
những sản phẩm có bao bì đẹp, sang trọng,
mẫu mã độc đáo. Khi sản phẩm của doanh
nghiệp được đặt cạnh những sản phẩm cùng
loại khác trên gian hàng trưng bày, cần phải
làm cho chúng trở nên nổi bật.
PV: Khi thực hiện chiến lược này, Công ty
Cổ phần Nicotex có những thuận lợi và khó
khăn gì thưa đồng chí?
LTQ: Thực hiện chiến lược này chúng ta có
những thuận lợi và khó khăn nhất định.
Mặt thuận lợi đó là: Bộ sản phẩm của
công ty Nicotex hiện nay có trên 70 sản phẩm
và tiếp tục được bổ sung thêm trong thời gian
tới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải cách
bao bì nhãn mác để cung cấp cho mỗi vùng
sinh thái một bộ sản phẩm và một bộ quy
cách để tăng sự khác biệt. Các công ty thành
viên trong hệ thống thì đã hoàn thành công
tác tái cấu trúc và đi vào hoạt động độc lập,
đã hình thành phòng Kế hoạch thị trường và
có bộ phận chuẩn bị hậu cần kỹ thuật sản
phẩm, do đó đã có nhân sự phụ trách thực
hiện chiến lược và bộ phận này đã có những
thay đổi tích cực trong các hoạt động chuyên
môn của mình
Khó khăn của chiến lược là việc đầu tư sẽ
cần nhiều về thời gian, nhân sự và kinh phí từ
cả công ty mẹ lẫn công ty thành viên. Việc
quản lý vật tư phụ liệu của công ty sẽ khó
khăn do nhiều chủng loại sản phẩm, hàng
tồn kho phụ liệu tăng, chi phí phụ liệu sẽ cao
hơn do sản lượng hàng không tập trung. Bên

cạnh đó, nhiều công ty thành viên chưa phân
công rõ nhiệm vụ cho nhân sự phụ trách khâu
hậu cần kỹ thuật cũng là một yếu tố ảnh
hưởng đến việc thực hiện chiến lược.
PV: Vậy theo đồng chí thì các giải pháp
của chiến lược là gì?
LTQ: Có rất nhiều giải pháp được công ty
đưa ra bàn bạc và đã đi đến thống nhất các
giải pháp sau đây. Đầu tiên là giải pháp
chuyển đổi cơ bản bao bì từ đóng gói bằng
chai lọ sang đóng gói bằng túi thiếc, túi phức
hợp.
Lợi ích của chiến lược này là: Tăng khả
năng vận chuyển sản phẩm: Nếu đóng chai lọ
thì không có lợi bằng đóng túi do khi đóng
chai lọ thì chi phí vận chuyển là rất lớn do có
nhiều không gian thừa, cồng kềnh; Nếu đóng
bằng túi thì việc vận chuyển rất dễ dàng từ
vùng này sang vùng khác, tiết kiệm chi phí
vận chuyển, rất phù hợp với chương trình xây
dựng đại lý sát người tiêu dùng hiện nay của
công ty; Việc điều tiết về sản xuất giữa các
công ty khối sản xuất cũng thuận lợi hơn,
nâng cao nặng lực cung ứng hàng hóa cho
các đơn vị thành viên khối kinh doanh kịp
thời, khi dịch bệnh bùng phát đảm bảo cung
ứng hàng hóa đủ. Ngoài ra, chiến lược cũng
tăng khả năng cung cấp bao bì chất lượng
cao cho các công ty sản xuất, giúp các công ty
khối sản xuất chủ động trong việc chuẩn bị
phụ liệu có chất lượng tốt, đảm bảo sản
phẩm đưa ra thị trường với chất lượng cao,
sản xuất và cung ứng kịp vụ cho các công ty
thành viên; Hiện nay vấn đề bao bì đối với các
công ty khối sản xuất đóng quân tại phía Bắc
gặp khó khăn hơn nhiều so với phía Nam do
các tỉnh phía nam với nhu cầu thuốc BVTV lớn
nên các công ty bao bì đầu tư máy móc thiết
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Trong bối cảnh các doanh nghiệp nói chung và trong ngành thuốc BVTV nói riêng đều gặp khó khăn thì việc tìm ra những
giải pháp để khắc phục cũng như tăng doanh số bán hàng là một việc làm hết sức cần thiết. Nhận thức được vấn đề đó, Công ty
Cổ phần Nicotex tiến hành chiến lược cải cách bao bì nhãn mác. Chúng tôi đã có dịp trao đổi với đồng chí Lê Thanh Quang Phó
phòng Kỹ thuật công ty về vấn đề này.
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+bị bài bản, do đó chất lượng sản phẩm bao bì
rất tốt; Ngược lại, phía Bắc các nhà cung cấp
bao bì vừa thiếu, vừa yếu về năng lực sản
xuất, vừa kém về chất lượng sản phẩm và giá
thành lại cao. Do vậy, nếu các công ty sản
xuất phía Bắc vận chuyển bao bì từ phía nam
ra mà ở dạng chai lọ thì chi phí vận chuyển rất
lớn, nếu vận chuyển bao bì dạng túi thì chi
phí tiết kiệm được là tương đối lớn.
Việc thực hiện chiến lược cũng làm tăng
khả năng tiện dụng cho người sử dụng.
Người nông dân có thể dùng 01 gói/ 1 bình
rất tiện lợi, không phải chia thuốc. Việc thu
gom và tiêu hủy bao bì của người nông dân
sau khi sử dụng sản phẩm cũng thuận thiện
hơn, đảm bảo an toàn môi trường.
Bên cạnh đó, giải pháp này cũng làm
tăng khả năng phối trộn thuốc ngay tại đồng
ruộng để nâng cao chất lượng và sức đề
kháng cho cây trồng: Vì nếu đóng thuốc dạng
gói thì người nông dân có thể dễ dáng phối
trộn nhiều loại thuốc với nhau để tiết kiệm
chi phí nhân công, tăng hiệu quả sử dụng
thuốc và an toàn với cây trồng. Như vậy,
người nông dân không phải sử dụng các sản
phẩm hỗn hợp hoạt chất tiềm ẩn sự không ổn
định về chất lượng. Chiến lược này cũng giúp
tăng khả năng công nghiệp hóa quá trình
đóng gói của các công ty sản xuất, tức là tăng
khả năng chuyên nghiệp hóa, tiêu chuẩn hóa
của sản phẩm.
Chúng tôi cũng đã thống nhất đi đến giải
pháp về chuyển đổi bao bì các chai, các túi
thuốc với dung tích phù hợp các vùng sinh
thái. Vì chuyển đổi bao bì các chai, túi phù
hợp với chiến lược cánh đồng mẫu lớn đang
được bộ NN và PTNT triển khai thực hiện bằng
việc chuẩn bị đóng gói sản phẩm trong các
can lớn hoặc túi lớn, phù hợp với nông dân
các khu vực có diện tích lớn như Miền Tây
Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Hơn nữa chuyển
đổi bao bì các chai, các túi thuốc theo dạng
nhỏ hóa sản phẩm để tương đương với diện
tích canh tác nhỏ lẻ của một số cây trồng đảm
bảo tăng khả năng tiện dụng cho người nông
dân các tỉnh khu vực phía Bắc và Miền Trung.
PV: Thiết kế nhãn mác theo đồng chí có là
một giải pháp hay không?
LTQ: Đây chính là một trong những giải

pháp mà công ty
đã đưa vào thực
hiện chiến lược.
Chúng ta cần phải
tạo ra sự khác biệt
về nhãn mác sản
phẩm thông qua
việc đầu tư thiết
kế bao bì nhãn
mác tạo ấn tượng
với người tiêu
dùng. Sự khác biệt
ấy được thể hiện ở
việc tạo ra sự khác
biệt về biểu
tượng, biểu trưng:
Nghiên cứu tạo
những biểu tượng, biểu trưng nhằm tạo các
điểm nhấn, nhận diện sản phẩm của công ty
từ thùng, hộp, chai, lọ, túi.
PV: Thế còn vấn đề về đa dạng hóa chúng
loại sản phẩm thông qua nghiên cứu đóng cặp
các sản phẩm để cải thiện hiệu lực phòng trừ
dịch hại và nâng cao độ an toàn của thuốc đối
với cây trồng thì sao thưa đồng chí?
LTQ: Vâng, đó cũng là một trong các giải
pháp của công ty bởi vì các thuốc BVTV dạng
đơn chất thường có thế mạnh trong việc
phòng trừ một nhóm dịch hại nhất định, để
diệt được nhiều loại dịch hại trên ruộng thì
nông dân thường phải mua nhiều loại sản
phẩm để phối trộn với nhau. Để tăng tính
tiện lợi khi sử dụng cho người nông dân thì
trên thị trường đã xuất hiện nhiều hỗn hợp
thuốc BVTV gồm 02 hoạt chất, 03 hoạt chất
để giúp người nông dân không phải hỗn hợp
thuốc khi sử dụng. Đây cũng là một giải pháp
tốt, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian ( từ 1 -2
năm), tốn nhiều kinh phí và đi kèm là sự thiếu
ổn định về chất lượng của các hỗn hợp hoạt
chất.Chính vì vậy giải pháp ngắn hạn thay
thế cho vấn đề này là đóng cặp 02 hoạt chất
trong 02 bao bì riêng để nâng cao hiệu lực
phòng trừ và tăng độ an toàn của thuốc đối
với câu trồng. Ưu điểm của phương pháp này
là vừa cải thiện hiệu lực phòng trừ dịch hại
của sản phẩm, đồng thời giảm thiểu mức độ
rủi ro về chất lượng như khi dùng các sản
phẩm hỗn hợp hoạt chất.

PV: Mục tiêu của kế hoạch này là gì?
LTQ: Như trên tôi đã nói, thực hiện chiến
lược này công ty chúng ta nhằm tạo cho mỗi
công ty thành viên có một bộ sản phẩm với
bao bì, nhãn mác đặc trưng hoặc có sự khác
biệt đáp ứng được nhu cầu của vùng sinh
thái, trong đó ưu tiên cho sản phẩm thuốc trừ
cỏ. Mục tiêu đến hết năm 2013, các công ty
thành viên vùng lúa đủ sản phẩm trong bộ
danh mục bộ sản phẩm cho cây lúa và đến
hết năm 2015 các công ty thành viên vùng
cây trồng cạn, cây công nghiệp có đủ sản
phẩm trong bộ danh mục sản phẩm cho cây
trồng cạn và cây công nghiệp.
Xin cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng
vấn này!./.

Võ Minh Luân (Trưởng phòng Kế
hoạch Công ty Nicotex Bình Dương):
Thực hiện cải cách bao bì nhãn mác là
nhằm thay đổi hình dạng của sản phẩm
theo chiều hướng tốt hơn, bắt mắt và
tránh nhàm chán với bao bì cũ. Tuy
nhiên, việc thay đổi này nếu không có
thông báo rõ ràng cho đại lý và người
nông dân nhận dạng, dễ bị hiểu nhầm là
hàng giả, hàng kém chất lượng vì bà con
nông dân và đại lý đã quen với quy cách
bao bì cũ. Thay đổi quy cách bao bì nhãn
mác phải theo xu hướng của thị trường
đồng thời phải đảm bảo chất lượng.

GƯƠNG SANG

(Mừng Nicotex Đắc Lắc sản xuất kinh doanh 2012 vượt kế hoạch)
Nhân sự kiện đặc biệt Công ty thành viên đầu tiên thành lập Xí
Nghiệp sản xuất mở rộng ngành nghề cùng trong ngày quyết định hai
anh em ruột Vũ Đình Đài là anh bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng
& Vũ Đình Đại em bổ nhiệm giám đốc xí nghiệp sản xuất phân bón, đồng
chí Vũ Công Thiện - Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng phòng Pháp chế đã
viết bài thơ tặng Công ty cổ phần Nicotex Đắc Lắc.
Tổng kết hai không mười hai.
Nicotex Đắc Lắc Quyết định ngay nhiều điều.
Tổ chức nhân sự tuyệt chiêu.
Giám đốc chi nhánh trao tay Đình Đài.
Thế còn Đình Đại em trai.
Giám đốc xí nghiệp đã vào tay anh.
Anh Ngọc Dương tiến bộ nhanh.
Giám đốc - thạc sỹ thành danh đến rồi.
Phó giám đốc Trần Quang Thuyên rất may.
Kinh doanh phân bón thắng ngay trận đầu.
Quốc Hoàn kế hoạch cỏ, phân bón, bệnh, thuốc sâu.
Nhập - xuất - hàng hoá lầu lầu tinh thông.
Quang Chinh tổ trưởng Đắc Nông.
Doanh số 20 tỷ anh về thứ hai.
Thế còn về nhất là ai?
Doanh số 35 tỷ chính ngay Thanh Tùng.
Kế toán trưởng Lương Danh Hùng.
Ngày đêm sớm tối đi lùng vốn vay.
Giá cả chính sách cực hay.
Doanh thu tăng trưởng thế này nhờ anh.
68 đường Nguyễn Chí Thanh.
Lưu Hoài nhà bếp tâm thành ăn chay.
Toạ thiền tiếng rưỡi mỗi ngày.
Giảm đau thêm thiện tăng đầy tình thương.
Nhờ vậy mà bớt tai ương.
Công ty đoàn kết hùng cường nay mai.
(Còn nữa…)

Vũ Công Thiện

Viết tại Nicotex Đắc Lắc ngày 29/9/2012
Tác giả tổ dự Hội nghị Tổng kết năm kế hoạch tại Đắc Lắc.

Caâu ñoái Xuaân
Ñaát nöôùc nôû hoa, töng böøng vaøo naêm môùi.

Nicotex thaønh coâng, vöõng böôùc tôùi töông lai.
Thuyø Oanh

Lan
õ h ñaoï san
ù g suoát môû ñöôn
ø g höôn
ù g tôiù töông lai

Nhaân vieân ñoàng lon
ø g dön
ï g xaây coâng ty beàn vön
õ g.

Haûi Duy

Taøi trí caùt töôøng vaø ñöùc haïnh

Kinh doanh phaùt loäc phaùt taøi nhanh
Mai Linh

Teát ñeán gia ñình vui sum hoïp

Xuaân veà Nicotex ñoùn thaønh coâng
Thanh Höông

Chuùc teát ñeán traêm ñieàu nhö yù

Möøng xuaân sang vaïn söï thaønh coâng
Caùt Ñaèng
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NIỀM VUI HIỆN TẠI

GƯƠNG SANG

CHÍNH SÁCH GIÁ CỦA NICOTEX NĂM 2013
- Đại Lộc
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ối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp, giá cả đóng vai trò quan
trọng trong việc quyết định hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ có được
khách hàng chấp nhận hay không, bởi vì giá cả là một trong những
yếu tố cơ bản quyết định việc lựa chọn hàng hoá của người mua. Ở
khía cạnh khác, giá cả lại ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và lợi
nhuận của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn suy thoái, lạm phát như
hiện nay thì vấn đề giá cả lại càng được quan tâm nhiều hơn nữa.
Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn phải tính toán để tìm ra được một
chính sách giá cả tối ưu nhất. Xây dựng và quản lý cho doanh nghiệp
mình một chiến lược giá cả đúng đắn là điều kiện đảm bảo cho doanh
nghiệp có thể chiếm lĩnh và xâm nhập được thị trường và hoạt động
kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy vậy, giá cả mỗi sản phẩm, dịch vụ lại
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan mà doanh nghiệp không thể
kiểm soát được như: Biến động của thị trường, quy luật cung cầu, chi
phí đầu vào, hoạt động của đối thủ cạnh tranh hoặc chính sách điều
tiết của nhà nước. Tất cả những điều đó đều có thể ảnh hưởng đến hiệu
quả kinh doanh và các quyết định về giá của doanh nghiệp. Do đó, để
có thể cạnh tranh thành công bằng bài toán về giá thì doanh nghiệp
luôn phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Đứng trước tình hình chung của thị trường, tháng 8 năm 2012
Nicotex cũng nhanh chóng đưa ra quy định mới ( quy định 1594) về
quản lý giá và chính sách bán hàng nhằm đưa công tác quản lý giá cả
phù hợp với tình hình thực tế của hệ thống công ty và thị trường. Theo
đó, năm kế hoạch 2013, Nicotex hoạch định giá theo nguyên tắc như
sau: 1- Chính sách phân biệt sản lượng áp dụng theo vùng sinh thái;
nhằm mục đích kích thích các công ty thành viên cùng vùng sinh thái
tích cực tiêu thụ sản phẩm. 2 - Áp dụng triệt để chính sách phân biệt
sản lượng với hình thức bán hàng theo lô lớn đối với những sản phẩm
đã vào thị trường nhiều năm và có tính ổn định cao như những sản
phẩm thuộc nhóm con bò sữa là Niphosate 480SL, Sattrungdan 95WP.
3 - Năm 2013 công ty mẹ không áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí bán
hàng theo định mức khoán nhằm nâng cao tính chủ động trong công
tác hoạch định chi phí, tính toán giá thành bán hàng của các công ty
thành viên. 4 - Năm 2013 đề nghị tiếp tục cắt giảm thời gian cho các
công ty thành viên nợ nhằm thúc đẩy các công ty thành viên tích cực
thu tiền nhanh, thu tiền ngay, đẩy nhanh vòng quay vốn kinh doanh,
tạo hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn.
Một điểm mới trong công tác quản trị chính sách bàn hàng là Công
ty mẹ chỉ quản lý giá cả và chính sách đến công ty thành viên và giao
cho công ty thành viên quản lý giá cả, kích thích tiêu thụ sản phẩm
đến người nông dân. Công ty thành viên là đơn vị trực tiếp bám sát thị
trường, nên chủ động điều chỉnh chính sách giá của các nhóm sản
phẩm khi có sự thay đổi của thị trường là hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo

chiến lược kinh doanh của Công ty cũng như đảm bảo được việc cung
ứng hàng kịp thời cho các đại lý. Khi giá cả thị trường có biến động
Công ty thành viên chủ động điều chỉnh giá đáp ứng nhu cầu thị
trường. Với điểm mới trong công tác quản trị chính sách giá này, việc
các công ty thành viên phải luôn linh động với chính sách giá cho các
đại lý tại từng thời điểm khác nhau ở từng sản phẩm khác nhau chính
là cơ sở để các công ty có cơ hội khẳng định vị thế của mình tại thị
trường mình quản lý.
Với những chính sách giá được quy định mới, hầu hết các công ty
thành viên đều cho rằng có những ưu điểm, nhất là việc kích thích
được các công ty con đẩy hàng ra bán khi thời điểm đến, điều đó giúp
các đơn vị hoàn thành được doanh thu theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các
công ty cũng chủ động trong vấn đề nhập hàng hoá, và khi nhập hàng
với số lượng lớn sẽ được giá cạnh tranh, lại giúp công ty mẹ hạn chế
được lượng hàng tồn tại các kho và xí nghiệp. Theo đồng chí Đoàn
Năng Dũng - Giám đốc công ty Nicotex Gia Lai thì “ điểm tích cực là
giảm được chi phí tài chính do hạch toán hết vào giá cả để lấy giá nét
rồi và các công ty thành viên lấy hàng đều phải lên kế hoạch rất kỹ, chi
tiết cho từng giai đoạn”.
Tuy vậy, vẫn có ý kiến trái chiều với quy định trên mặc dù không
phủ nhận mặt tốt của nó. Vì theo như ý kiến của đồng chí Phạm Văn
Toản - Phụ trách công tác xuất nhập hàng của công ty Atatco thì “ Đối
với công ty nhỏ sẽ bất lợi. Như công ty Atatco mới kinh doanh, nếu
triển khai chương trình này sẽ bất lợi vì chưa có thâm niên trong kinh
doanh thuốc BVTV nên chưa xác định được nhu cầu thực tế cho đúng.
Nếu xác định nhu cầu không chính xác sẽ rất nguy hiểm, nếu nhiều
quá sẽ tồn kho, đọng vốn; nếu thiếu hàng sẽ không có hàng bán. Mặt
khác nếu ký kết theo lô, sẽ phải chuyển tiền ngay, với công ty nhỏ sẽ
khó khăn về huy động vốn”.
Đưa ra quy định mới này, mục tiêu của công ty là để hoàn thành kế
hoạch kinh doanh. Với những mặt mạnh cần được phát huy và điểm hạn
chế cần được khắc phục, hy vọng quy định mới của công ty sẽ thúc đẩy
hoạt động của toàn hệ thống, để năm kế hoạch 2013 được thắng lợi./.

®¹O ®øc

THÇY CHIÒU
- NTN

Thầy Chiều với tài chinh phục.
hi còn đi tham gia đoàn văn công của thành
phố, thầy Chiều diễn những vở hài rất hay, vì
thế rất nhiều cô gái có tình ý với thầy. Thế nhưng
đang lúc tuổi trẻ nên thầy cũng không để ý đến ai.
Ơ phố Hải Thượng Lãn Ông có một cô gái rất xinh
đẹp, nhưng cũng rất kiêu ngạo, nhiều chàng trai
không thể làm sao quen được cô ta, mà có quen thì
cũng rất khó chinh phục được vì không những cô
ta mà bố cô ta cũng rất khó tính. Bạn bè đố thầy
Chiều chinh phục được cô này. Thế là thầy nhận lời.
Đầu tiên thầy xác định phải chinh phục được ông
bố trước, sau đó mới chinh phục cô con gái.
Ngày đầu tiên đến, thầy giả làm người mua
thuốc bắc. Thầy nói nhà có người đang đau dạ dày,
do đó cần mua thuốc về chữa, nhưng phải lấy được
một vạn bông hoa làm thuốc, nên thầy yêu cầu ông
thầy thuốc bán cho thầy cao vạn hoa. Ông thầy
thuốc chẳng hiểu cao vạn hoa là gì. Thầy nói rằng
đây là thứ thuốc rất nhiều, là thầy lang mà không
biết thì không thể được. Đồng thời thầy đặt giá rất
cao và hẹn ông ta sau ba ngày sẽ đến lấy thuốc, nếu
không cắt được thì thầy sẽ đi sang hàng khác. Ông
thầy thuốc nhận lời. Về nhà bàn với mọi người
trong gia đình, nhưng chẳng ai hiểu cao vạn hoa là
cái gì. Cả nhà bàn tán trong ba ngày, đều không tìm
ra thang thuốc nào là cao vạn hoa, tra sách đông
tây, kim, cổ đủ cả mà không rõ. Ông thầy thuốc
than phiền với cô con gái, và rất tiếc vụ làm ăn này.
Ba ngày sau thầy Chiều đến hiệu thuốc của gia
đình cô gái này, lúc đó cả nhà đang đợi thầy. Thầy
Chiều đến và hỏi mọi người xem đã có thuốc chưa.
Nhưng cả nhà đều khẳng định không thể có cao
vạn hoa, vì thế không thể bán cho thầy được. Lúc
này thầy mới cười hề hề và chỉ lên quầy thuốc, nói: “
Nếu tôi khẳng định rằng trong nhà ông có loại
thuốc này thì ông sẽ tặng gì cho tôi”. Ông thầy
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thuốc nói: “ Anh thích thứ gì thì tôi tặng anh thứ đó”.
Thế là thầy chỉ vào lọ mật ong và nói: “ Đây là cao
vạn hoa của nhà ông còn gì?”. Cả nhà lúc này mới
cười ồ lên. Lúc này thày Chiều lại nói: “ Thế nào bác
tặng cháu cái gì đây?”. Ông thầy thuốc bảo cứ theo
ý cháu. Thế là thầy Chiều lại nói: “Thuốc của nhà bác
nhiều quá cháu cũng chẳng cần làm gì, tiền bạc thì
cháu cũng chẳng tiêu. Thôi bố cháu có bệnh đau
đầu chóng mặt, đề nghị bác cho cháu mấy viên mắt
rồng.”. Lúc này ông thầy thuốc lại trố mắt ra ngạc
nhiên trước một chàng thanh niên thông minh, rí
rỏm như thế này. Cả nhà lại một lần nữa không giải
thích và hiểu nổi viên mắt rồng đó ở đâu. Thầy liền
hỏi cô con gái ông bán thuốc, rằng tên cô gái là gì?
Nhưng cô này vốn tính tự kiêu, kênh kiệu, thấy anh
nông dân chân lấm tay bùn nên cũng không muốn
xưng tên. Ông thầy thuốc là ông bố khó tính nên
cũng không chịu nói tên con ra mà đặt điều kiện:
“Nếu anh nói rõ tên đồ vật anh cần thì tôi sẽ cho anh
được làm quen với cô con gái rượu của tôi”. Được lời
như cởi tấm lòng. Thầy Chiều nói thế thì bác cân cho
cháu hai lạng Long nhãn ( Thời kỳ đó Long nhãn rất
hiếm chứ không như bây giờ). Cũng từ đó thầy Chiều
làm quen được với cô con gái ông bán thuốc bắc.
Thầy rất được cô con gái và ông bố quí mến.
Thầy Chiều có nhiều khả năng siêu phàm nên
rất có duyên. Thế nhưng do ý định của mẹ cha, nên
thầy lấy vợ lại là người hàng xóm có họ gần với thầy,
mà không lấy được những người mình yêu. Khi
đám cưới đầu tiên của thầy Chiều 18 cô gái cứ ngồi
đến tận chiều không chịu về, vì ai cũng nghĩ rằng
sau này sẽ là vợ của thầy Chiều. Thầy cưới vợ rất đột
ngột, làm ai cũng sửng sốt, bất ngờ. Cuối cùng thầy
Chiều phải ra nói với mọi người: “ Thôi các cô về đi,
gạo đã nấu thành cơm rồi không thể làm gì được
nữa đâu”./.
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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 sau:

®¹O ®øc

20 ĐÔ LA VÀ 1 GIỜ

M
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ột người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một
ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5
tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào, và hỏi:
- Bố ơi !
- Con hỏi gì? - ông bố đáp.
- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
- Đó không phải việc của con. Mà tại sao con lại đi hỏi việc như thế
hả? - ông bố hết kiên nhẫn.
- Con muốn biết mà - Đứa con nài nỉ.

- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 20
đô la một giờ đồng hồ.
- Ôi ! đứa bé suy nghĩ rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 10 đô la được không?
Ông bố rất bực mình:
- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ
là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào
phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố
làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu
Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa. Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ
càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất
cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm
khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
- Con ngủ chưa?
- Chưa ạ, con còn thức - cậu bé nằm trên giường đáp.
- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 10 đô la .
Đứa bé thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa, ông
bố thấy con có tiền từ trước, lại cáu. Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền,
ông bố càu nhàu:
- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
- Vì con chưa có đủ ạ? - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng
- Bây giờ thì con đủ rồi Bố ơi, đây là 20 đô la, con có thể mua một
giờ trong thời gian của bố không?./.
Linh Đức

Cách Sống...
- Minh Phương

K

hi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại, tôi lo
ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình.
Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với
những bông cỏ may...
Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, tôi chỉ ngửi thấy mùi
rượu và sự kinh tởm , những kẻ khiến tôi phải quay mặt.

Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm cười lại với họ.
Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình thích tôi chẳng để tâm
chút gì, chỉ ngồi lì và lắng nghe .
Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu, hát to lên dù chỉ với
những lời mà chúng tự nghĩ ra.
Khi gió thổi qua mặt, tôi thu người lại, bực mình vì chúng làm rối
mái tóc của mình và những bước chân thêm khó khăn .
Lũ trẻ thì nhắm mắt lại, dang hai tay như bay lên cùng với chúng,
sau đó thì phá lên cười.
Khi tôi gặp một vũng bùn, tôi cố bước qua nhanh, lo sợ chúng sẽ
làm bẩn giầy và day lên những tấm thảm.
Đám trẻ thì ngồi quanh lại, chúng cố xây các đập nước, các dòng
sông và nô đùa với những con giun.
Khi cầu nguyện , tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình nhiều thứ.
Lũ trẻ thì khẽ nói : “Chúa ơi, cám ơn vì đã cho con đồ chơi và nhiều
bạn bè. Con cũng chưa muốn lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và
mẹ con lắm!"
Phải chăng chính trẻ con mới là những người chỉ cho chúng ta cách
sống, và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng.
Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc sống. Một
ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những
khoảnh khắc đích thực của mình!./.
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Công tác xúc tiến bán hàng
NHÂN VIÊN CÒN THIẾU VÀ YẾU
- Anh Huy
inh tế ngày càng phát triển, hàng hoá được đưa ra thị trường
với một khối lượng lớn và ngày càng đa dạng phong phú, hoạt
động thương mại trên thương trường ngày càng trở nên sôi động,
cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt làm cho vấn đề tiêu thụ hàng
hoá trở thành vấn đề sống còn và là mối quan tâm hàng đầu với các
doanh nghiệp. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị
trường, các doanh nghiệp thương mại cần phải đạt được ba mục tiêu
cơ bản: mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu vị thế và mục tiêu an toàn.
Để đạt được các mục tiêu trên, một mặt các doanh nghiệp thương
mại cần nghiên cứu thị trường, xác định thị trường kinh doanh của
doanh nghiệp, nghiên cứu kỹ hành vi mua sắm của các khách hàng,
đưa ra cách thức đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất trong
điều kiện có thể. Mặt khác, để có khả năng thắng thế trên thị trường
cạnh tranh, các doanh nghiệp cần tăng trưởng và đổi mới thường
xuyên. Để thích ứng với cơ chế mới, các doanh nghiệp phải nghiên cứu
cung cầu hàng hoá và xu hướng vận của môi trường kinh doanh, tìm
cách đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Muốn vậy, các doanh
nghiệp phải vận dụng marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh
nói chung và hoạt động thương mại nói riêng.
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động mua bán hàng
hoá nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, mua là để bán, mua tốt thì mới có
khả năng bán tốt. Chính vì vậy để đạt được mục tiêu kinh doanh , các
doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng. Xúc tiến bán
hàng được hiểu là các hoạt động có chủ đích trong lĩnh vực Marketing
của các doanh nghiệp thương mại nhằm tìm kiếm thúc đẩy cơ hội bán
hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại .
Hiện nay, xúc tiến bán hàng là hoạt động không thể thiếu được
trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực kinh
doanh thương mại, xúc tiến bán hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có
cơ hội phát triển các mối quan hệ thương mại với các bạn hàng trong
và ngoài nước. Xúc tiến bán hàng là công cụ hữu hiệu trong việc chiếm
lĩnh thị trường và tăng tính cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ của các
doanh nghiệp trên thị trường. Xúc tiến bán hàng là cầu nối giữa khách
hàng và doanh nghiệp thông qua xúc tiến, các doanh nghiệp có điều
kiện nhìn nhận về ưu nhược điểm của hàng hoá, dịch vụ của doanh
nghiệp mình. Xúc tiến bán hàng góp phần kích thích lực lượng bán
hàng của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả bán hàng. Xúc tiến bán
hàng kích thích người tiêu dùng mua sắm sản phẩm của doanh
nghiệp nhiều hơn. Qua đó, doanh nghiệp có khả năng hướng dẫn thị
hiếu của khách hàng. Vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, một vấn đề quan trọng

mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh
nghiệp là: Doanh nghiệp phải tổ chức tốt xúc tiến bán hàng.
Xúc tiến bán hàng chỉ phát huy được các vai trò trên khi các doanh
nghiệp tổ chức tốt hoạt động xúc tiến bán hàng. Do đó, khi đă tiến
hành xúc tiến bán hàng các doanh nghiệp cần phải thực hiện một cách
khoa học từng khâu từng bước thực hiện.
Hoạt động xúc tiến bán hàng gồm 5 công cụ chủ yếu: Quảng
cáo bán hàng; Marketing trực tiếp, Khuyến mại, Mở rộng quan hệ
với công chúng và tuyên truyền; Bán hàng trực tiếp. Mỗi công cụ có
tầm quan trọng tương đối khác nhau đối với hàng tư liệu sản xuất
và hàng tiêu dùng. Trong giới hạn bài viết này, chỉ xin chỉ ra những
điểm còn tồn tại trong công tác xúc tiến bán hàng của các đơn vị
thành viên Nicotex, nhất là ở công cụ bán hàng trực tiếp mà điển
hình là công tác xúc tiến bán hàng đến hệ thống đại lý sát người
tiêu dùng kết hợp với thực hiện mô hình “ Câu lạc bộ nhà nông
Nicotex” theo mục tiêu “ Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong
muốn của Nicotex”.
Hệ thống Nicotex có 17 công ty thành viên thì trong đó, cho tới
thời điểm hiện tại có 10 công ty kinh doanh sản phẩm truyền thống
của công ty. Chính vì vậy, đây là đối tượng chính trong bài viết cần
quan tâm.
Cho tới thời điểm hiện tại, sau khi đã thực hiện thành công công
tác tái cấu trúc các công ty thành viên thì công tác kiện toàn và củng cố
nhân sự tại một số công ty thành viên triển khai còn chậm so với kế
hoạch của toàn công ty. Nhân viên phòng kế hoạch thị trường của các
công ty chính là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện các chương
trình xúc tiến bán hàng. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng lực lượng này
còn thiếu và yếu. Phòng kế hoạch thị trường của một số công ty thậm
chí còn không có nhân sự làm chương trình xúc tiến bán hàng. Kiến
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thức, kỹ năng sống, năng lực tiếp xúc của đội ngũ cán bộ TTV về nông
nghiệp, nông thôn, nông dân còn yếu. Công ty Nicotex Cần Thơ là
đơn vị đi đầu trong công tác xúc tiến bán hàng theo mô hình “ Câu lạc
bộ nhà nông Nicotex”, hoạt động theo mục tiêu: “ Hiệu quả của nhà
nông - Niềm mong muốn của Nicotex” nên đã rất chú trọng đến lực
lượng TTV của phòng Kế hoạch. Hiện nay cán bộ phòng kế hoạch của
công ty Cần Thơ là mạnh nhất toàn hệ thống với nhân sự lên đến 18
người. Trung bình 01 TTV đảm nhiệm 20 - 25 điểm trình diễn mô
hình. Với lực lượng của phòng kế hoạch như vậy, có thể nói họ phải
đảm nhiệm tới 400 điểm trình diễn - như vậy là quá nhiều, có thể
nhận thấy rằng công tác quản trị TTV mới chỉ dừng lại việc quản trị
công tác trình diễn. Còn việc thu hút nông dân thì chưa có đủ thời
gian đảm bảo và phải có sự giúp đỡ của các bộ phận khác. Các công ty
khác trong hệ thống mới dừng lại ở làm thí điểm chứ chưa làm đại
trà. Một mặt lực lượng TTV của phòng kế hoạch mỏng: Công ty Hà
Nội có 9 TTV, Tiền Giang có 7 TTV, các công ty còn lại yếu, thiếu kinh
nghiệm. Điển hình như Công ty Bình Dương, Phòng Kế hoạch thị
trường có 3 TTV, nhưng vào thời điểm hiện tại, với việc thành lập 3
chi nhánh thì chia cho mỗi chi nhánh 1 TTV. Như vậy, cán bộ TTV
chính ở trên công ty không có. Các công việc khác các đồng chí trong
phòng phải đảm nhiệm. Mặc dù khối lượng công việc có thể nói là
không quá nhiều, các đồng chí trong phòng vẫn đáp ứng được,
nhưng nhìn vào nhân lực thì có thể thấy rằng đang thiếu.
Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác xúc tiến bán
hàng đối với quá trình tiêu thụ sản phẩm của một số công ty thành
viên hiện nay vẫn còn chậm, một số lãnh đạo các đơn vị coi nhẹ công
tác xúc tiến bán hàng, đặc biệt là chương trình xúc tiến bán hàng đến
người tiêu dùng theo mô hình: “ Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” nên ít
đầu tư hoặc không đầu tư về nhân sự, tài chính, thời gian và công sức
cho chương trình xúc tiến bán hàng.
Bên cạnh đó, bộ sản phẩm của công ty hiện nay mặc dù nhiều về số
lượng, nhưng đa số là các sản phẩm có hoạt chất cũ, giống với nhiều
sản phẩm của các công ty đối thủ cạnh tranh trên thị trường nên
không có sự khác biệt cao. Chất lượng một số sản phẩm chưa ổn định,
mẫu mã chưa theo kịp thị hiếu người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh.
Hệ thống đại lý hiện nay còn nhiều đại lý cũ, tính hợp tác kém, lượng
đại lý mới xây dựng chưa được đánh giá kỹ về mức độ hợp tác, năng lực
kinh doanh, khả năng bán hàng vì thời gian hợp tác với công ty chưa
lâu nên tiềm ẩn rủi ro lớn. Điều này gây tâm lý e ngại, không tin tưởng
của các TTV vào sản phẩm của công ty.
Ngành nông nghiệp nhiều rủi ro khi tham gia hoạt động sản xuất và
kinh doanh: Biến đổi khí hậu toàn cầu đang ảnh hưởng đến mọi hoạt
động của đời sống xã hội, mọi ngành nghề kinh tế nhưng ảnh hưởng rất
lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như
Nicotex. Công tác trình diễn sản phẩm nhiều khi đạt hiệu quả không cao
không phải do chất lượng sản phẩm mà do các yếu tố của biến đổi khí
hậu và tác động của thời tiết như nắng nóng hoặc rét đậm. Hơn nữa,
ngành nghề kinh doanh của công ty là ngành đặc biệt vì có tác động đến
môi trường, chính vì vậy nên chịu nhiều tác động bởi các quy định của

các cơ quan chuyên môn, các tiêu chuẩn khắt khe về đảm bảo vệ sinh
môi trường cũng là một tiềm ẩn nguy cơ lớn trong kinh doanh.
Nguyên nhân của những hạn chế nói trên, có thể nhìn thấy được
đó là việc các công ty thành viên không thực sự tích cực trong công tác
tuyển dụng nhân sự phục vụ cho công tác xúc tiến bán hàng, nhất là
tuyển TTV phục vụ mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex”. Đối với các
công ty thành viên có lực lượng TTV tương đối đông như Công ty Cần
Thơ, Công ty Hà Nội thì việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn
cũng như các kiến thức xã hội khác phục vụ cho công tác xúc tiến bán
hàng vẫn chưa được thực hiện bài bản. Trình độ của các TTV vẫn chưa
đồng đều, tâm lý vẫn còn e ngại, chưa tin tưởng vào bộ sản phẩm của
công ty. Bên cạnh đó là các công ty không thực sự coi trọng công tác
xúc tiến bán hàng sát người tiêu dùng cũng như việc các công ty thành
viên vẫn chưa đưa ra được những chính sách hợp lý, tạo lòng tin đối với
các đại lý, nhất là các đại lý mới được xây dựng. Một số công ty thành
viên khi thực hiện mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” cũng chưa
chọn được bộ sản phẩm để trình diễn, vì vậy hiệu quả không cao cũng
là một nguyên nhân khiến cho việc xúc tiến bán hàng gặp khó khăn.
Với những hạn chế của công tác xúc tiến bán hàng nói trên, một số
giải pháp được đưa ra trong hội nghị tổng kết năm kế hoạch 2012. Đó là
các giải pháp về việc tiếp tục tuyên truyền để toàn CBNV trong hệ thống
làm rõ và thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác xúc tiến
bán hàng đến người tiêu dùng, đặc biệt là các TTV - những người trực
tiếp làm việc với nông dân và có cơ hội tiếp xúc nhiều với các đại lý sát
người tiêu dùng. Cần phải kiện toàn lại tổ chức chỉ đạo điều hành công
tác xúc tiến bán hàng và công tác xây dựng đại lý sát người tiêu dùng từ
công ty mẹ đến các công ty thành viên. Kiện toàn bổ sung nhân sự để
hoàn chỉnh tổ chức, nhân sự của phòng kế hoạch lực lượng then chốt
trong công tác xúc tiến bán hàng đến người tiêu dùng. Với các công ty
thành viên đã hình thành chi nhánh, đặc biệt là công ty Nicotex Bình
Dương, mô hình tổ chức của phòng kế hoạch và lực lượng xúc tiến bán
hàng đến người tiêu dùng ở các chi nhánh cần phải cân nhắc và phải có
những đề án về mô hình này một cách rõ ràng để tránh sự xung đột về
việc làm, hiệu quả và doanh thu mang lại.
Nhìn nhận vấn đề xúc tiến bán hàng của công ty ở khía cạnh hạn
chế và đưa ra những giải pháp tích cực hơn, đem lại hiệu quả cao hơn
trong kinh doanh cũng như nâng cao thị phần, thương hiệu Nicotex
trên thị trường./.
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Bàn tay của mẹ,
BÀI HỌC CỦA CON
M

Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc
còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng
thanh niên, ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã
học được hôm qua ở nhà không?”

ột thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị
viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu
tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận
hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên,
tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình
nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh
chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc.
Viên giám đốc hỏi:
- Anh đã được học bổng của những trường nào?
- Thưa không
- Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao?
- Cha tôi mất khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo
trả học phí.
- Mẹ của anh làm việc ở đâu?
- Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần.
Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho
ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo.
- Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?
- Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn
nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi - Chàng thanh niên đáp.
- Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi
bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi.
Ðến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này
đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với
mẹ, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy
có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà
đưa đôi bàn tay cho con trai xem.
Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước
mắt chàng tuôn tràn. Ðây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp
khám phá đôi tay mẹ mình: đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết
bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi
được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận
thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp
trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay.
Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả dài
đằng đẵng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong
học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ,chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết
phần áo quần còn lại cho mẹ.

Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt
hết phần áo quần còn lại.”
Viên giám đốc: “Cảm tưởng của anh ra sao?”
Chàng thanh niên nói: “Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào
là ý nghĩa của lòng biết ơn: Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được
như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ
giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để
hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm quan trọng và giá trị
của liên hệ gia đình.”
Viên giám đốc nói: “Ðây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi người sẽ
là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người
biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu
đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người
không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Anh được
nhận.”
Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính
trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì
và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mỗi được cải
thiện.
Câu chuyện nói về sự hi sinh của người mẹ. Nhưng tôi tự
hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu không có người Giám đốc nọ, chắc
hẳn người mẹ vẫn phải hi sinh thầm lặng mà người con không
hay biết. Tôi mong rằng mỗi người mẹ trên thế gian này ngoài
sự yêu thương không giới hạn, bàn tay làm việc không mệt
mỏi thì hãy sớm để cho đứa con sớm nhìn ra bàn tay đó, để họ
biết đươc giá trị từng giây phút hạnh phúc./.
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TỐ CHẤT CẦN THIẾT
CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG NICOTEX

1. QUYẾT ĐOÁN
Mặc dù hiện nay, xã hội coi trọng tinh thần hợp tác và thỏa thuận
nhất trí, nhưng khả năng quyết sách vẫn là một tố chất cơ bản đòi hỏi
người làm quản lý cần có trong công việc hàng ngày. Đành rằng nhiều
quyết định phải do tập thể đưa ra, nhưng đôi lúc, trong các vấn đề
tranh chấp có liên quan đến phân công công tác hoặc nội bộ các nhân
viên, người quản lý cũng phải tự mình đưa ra quyết định. Dĩ nhiên
người chủ quản có nhiệm vụ song trùng, vừa phải có quyết định chính
xác, vừa phải động viên cấp dưới tham gia vào quyết sách. Phương
châm tốt nhất là: cố gắng làm sao có số người tham gia đông nhất, để
họ hiểu được toàn bộ vấn đề cần giải quyết, thành khẩn lắng nghe và
đánh giá những kiến nghị của họ mà trong quá trình đó thể hiện khả
năng quyết đoán cần thiết cho quyết sách cá nhân.
Trong hệ thống Nicotex, tính quyết đoán được thể hiện rất rõ, nhất
là với hệ thống người quản lý các công ty kinh doanh. Bởi ngành nghề
kinh doanh của công ty mang tính thời vụ, chính vì vậy, khi cần thiết,
ngay cả người quản lý cấp nhỏ nhất cũng cần phải quyết đoán để chớp
lấy cơ hội kinh doanh, bởi chỉ cần chậm một chút vì xin ý kiến chỉ đạo
từ cấp trên là đã bị mất cơ hội.
2. LẮNG NGHE VÀ TRAO ĐỔI
Cần phải cố gắng thuộc từng nhân viên của mình và biết cách
quan sát động thái tập thể của một bộ phận. Người quản lý phải biết
phát hiện sự thay đổi tình cảm của mọi người. Thông qua việc lắng
nghe và trao đổi cặn kẽ để thỏa mãn nhu cầu mong được thừa nhận và
biểu dương của những người giúp việc. Người quản lý thành đạt
không bao giờ tỏ ra độc đoán, dành cho mình quyền nói tất cả, mà
phải để cho mỗi người bộc lộ đầy đủ quan điểm của cá nhân.
Ở hệ thống Nicotex, có một điều mà các công ty trong ngành thuốc
BVTV đều phải nể phục, ấy là việc trao đổi thông tin giữa các cấp và
giữa các công ty được thực hiện một cách hết sức nhanh chóng, bởi vì
hệ thống Nicotex đã ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại hết
sức hiệu quả. Nhân viên cấp dưới có thể thông qua các tiện ích công
nghệ để trao đổi với cấp trên mọi lúc mọi nơi mà không cần gặp mặt.
Cấp trên lại luôn là những người biết lắng nghe và biểu dương cấp
dưới. Trong các cuộc hội họp, mọi người đều có cơ hội thể hiện đầy đủ
quan điểm của mình theo quan điểm: “ Tôn trọng cá nhân, chấp nhận
cá tính”.
3. BỒI DƯỠNG CẤP DƯỚI
Ở đây không có nghĩa là sự lựa chọn một vài người thân tín để làm
người kế tục mà phải bồi dưỡng cho từng người để có đủ tiềm lực. Phải
trao quyền hạn thật đầy đủ, thậm chí chuyển trách nhiệm tới cấp thấp
nhất. Nếu xét thấy được, có thể tạo điều kiện cho cấp dưới tham gia
từng kế hoạch, định kỳ tổ chức các buổi thảo luận để công nhân viên
thay mặt cho công ty tiếp xúc với bên ngoà . Cần phải tin tưởng ở
người khác, hạn chế việc ra mệnh lệnh. Không nên chỉ trích cấp dưới
khi gặp thất bại mà phải động viên họ thử sức một lần nữa, đồng thời
phải biết tranh thủ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp dưới. Những

người dưới quyền một người lãnh đạo giỏi thường là những trợ thủ
giàu tính sáng tạo, bởi lẽ họ thường xuyên có những đòi hỏi mới về
tính sáng tạo để cấp dưới thực hiện. Người lãnh đạo có năng lực biết lợi
dụng những phương pháp đó sẽ có thể tạo dựng được hình tượng của
bản thân trong số những người giúp việc.
Với hệ thống Nicotex, hàng năm đều tổ chức bồi dưỡng kiến thức
nghiệp vụ chuyên môn cũng như kiến thức quản lý cho các cấp từ nhân
viên thấp nhất đến các cấp cao. Các công việc đều luôn được đưa ra
thảo luận và lấy ý kiến của số đông.
4. DUNG HÒA MÂU THUẪN
Người lãnh đạo giỏi còn phải biết làm thế nào để giảm bớt xung đột.
Nhìn thẳng vào tồn tại của mâu thuẫn, không nói những lời độc địa hoặc
dọa đuổi việc một người nào đó. Mục đích của họ là mong sao các bộ phận
chuyên môn của mình nâng cao hiệu quả sản xuất, chính vì vậy mà họ
dám nhìn thẳng vào vấn đề, trao đổi trực diện với nhân viên để làm rõ
nguyên nhân xảy ra xung đột và từ đó tìm được cách giải quyết vấn đề.
Từng bộ phận đều có thể nảy sinh mâu thuẫn, người lãnh đạo giỏi phải
sớm phát hiện và kịp thời giải quyết những mâu thuẫn đó.
5. BIẾT NHÌN XA TRÔNG RỘNG
Một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh trước hết cần phải
có mục tiêu xa, rộng. Người lãnh đạo ưu tú phải đặt ra mục tiêu kiện
định mà có ý nghĩa, họ biết rằng việc nhận rõ mục tiêu và biện pháp
thực hiện mục tiêu đều quan trọng như nhau. Trong một ngành hiệu
quả cao, mục tiêu của tập thể và cá nhân đều rất rõ ràng, làm cho
người khác nhìn qua là thấy được. Người lãnh đạo giỏi là người tuyệt
đối không để cho bản thân hoặc cấp dưới quên những mục tiêu đó.
Công ty Cổ phần Nicotex ngay từ khi thành lập, những người lãnh
đạo đã đặt ra mục tiêu đưa công ty trở thành “ Công ty ưu tú quốc gia.
Nicotex phục vụ Việt Nam, Việt Nam biết Nicotex. Nicotex hướng ra
hòa nhập vào thế giới, thế giới biết và chấp nhận Nicotex”. Những
thành quả ngày nay cho thấy những người lãnh đạo rất biết nhìn xa
trông rộng và luôn kiên trì với mục tiêu của mình.
6. BIẾT TỰ PHÊ BÌNH
Người lãnh đạo tự tin có thể thừa nhận sai lầm vẫn chưa nhiều.
Phần lớn các lãnh đạo cho rằng, phạm sai lầm là khuyết điểm nghiêm
trọng nhất đối với công ty. Sự thực là, một số người biết rõ là mình sai
nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình. Độc hại hơn là kể cả cấp dưới nhìn
thấy được khuyết điểm của cấp trên nhưng sợ bị trù úm nên không
dám nêu ra. Như vậy, nhân viên không tôn trọng lãnh đạo của họ nữa,
khuyết điểm lại trở thành chuyện tự nhiên.
7. BÀN BẠC TẬP THỂ
Dùng phương pháp hiệp thương nhất trí để giải quyết một vấn đề nào
đó là một trong những phương pháp có hiệu lực nhất trong công tác
của người lãnh đạo. Đôi khi, người lãnh đạo sẽ cảm thấy mình một
mình đưa ra quyết định ảnh hưởng tới cả chuyên ngành là việc rất khó,
bởi vì họ thường chịu sự ràng buộc mâu thuẫn nhau đến từ các phòng
ban khác nhau. Còn khi quyết định do tập thể đưa ra, trong trường hợp
như vậy, không những giảm mức tối đa khuyết điểm mà còn làm cho
quyết định được thực hiện nhanh hơn và tốt hơn./.
Cát Đằng

HAI CON DAO BÁU
- Hầu Phát Sơn

T

rước khi ông bố nhắm mắt tắt thở, gọi Đại Bảo và Nhị Bảo đến
trước giường, rút dưới gối của mình lấy ra hai con dao thép
gói kín từng lớp, nói: “Ta làm thợ rèn cả đời không có thứ gì đáng tiền
để lại cho các con, chỉ có hai con dao này có lẽ còn có chút tác dụng, hai
anh em con mỗi đứa một con”. Đời ông của Đại Bảo vốn là một cao thủ
rèn dao dân gian, sớm nhất có thể tra đến đời nhà Thanh, năm Khang
Hi, đã từng vào cung rèn “yêu đao”, cho nên dao của quê ông lại gọi là
dao quan, khi truyền đến đời bố ông đã có lịch sử hai ba trăm năm. Đại
Bảo, Nhị Bảo không đựơc nếm mùi cơ cực của rèn dao, không muốn
học tay ngề của cụ tổ truyền lại, bố các anh cũng không bắt ép, bởi vì
sau khi giải phóng ngừơi cần đao cụ đã ít dần.
Hai con dao này hoàn toàn rèn bằng tay, công nghệ độc đáo, mũi
dao tôi bằng dầu, rất bền, cứng mà không dòn. Gọt sắt như gọt bùn,
sắc vô cùng. Hai mắt Đại Bảo sáng lên vội nói: “Thưa bố, ý của bố muốn
nói hai con dao này là dao báu phải không? ”. Ông bố không trả lời
chính diện câu hỏi của Đại Bảo, chỉ nói đại ý có hai con dao này, bảo
đảm các con không phải lo cơm áo, không đến nỗi bất đắc dĩ, không
được dễ dàng đem bán… Ông bố nói đến đây, ngoẹo đầu sang một
bên tắt thở. Đại Bảo, Nhị Bảo gục lên xác bố gào khóc.
Sau khi chôn cất bố, cuộc sống trở lại quỹ đạo cũ, hai anh em sáng
đi làm tối về nghỉ, sống đời sống nhà nông ngủ giường lò cùng vợ con.
Từ trong lời bố, Đại Bảo loáng thoáng phỏng đoán con dao không
phải thông thường, tuy không dám khảng định là bảo đao, nhưng
tuyệt đốí không phải dao phổ thông. Nhân thời vụ nông nhàn, để
nghiệm chứng phỏng đoán của minh, Đaị Bảo ngấm ngầm đem dao
ra tỉnh thành nhờ người giám định. Có người trả giá cao xin mua, giá
vượt xa tưởng tượng của Đại Bảo. Đại Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng,
nhưng anh không bán. Trước mắt, anh không phải là lúc dùng tiền
gấp. Anh cũng biết, thời gian bảo quản con dao này để càng lâu càng
đắt như vàng.
Sau khi từ tỉnh thành trở về, bỏ ra tất cả số tiền giành dụm, bán
một số tài sản trong nhà, Đại Bảo lặng lẽ mua loại da trâu thượng
đẳng, làm một cái bao dao rõ to, sau đó lại đóng một cái hòm gỗ đàn,
dùng tơ lụa bọc gói thành nhiều lớp, cho vào trong bao da, bỏ vào hòm
gỗ đàn. Trong một đêm đen gió lộng, anh đào một cái hố lớn dưới gầm
giường nhà mình, chôn hòm gỗ đàn có chứa con dao xuống. Có thể
nói, để bảo tồn con dao này, Đại Bảo đã bỏ ra nhiều tâm sức. Đại Bảo
bới đất kiếm ăn, cuộc sống không khấm khá lên được, nhưng anh
không có ý định bán dao.
Đại Bảo ngầm khuyên em trai Nhị Bảo, giục em chôn dao báu,
nhưng Nhị Bảo không nghe. Có con dao này, Nhị Bảo sống rất thú vị,
thậm chí phong phú nhiều màu sắc. Thời vụ nông nhàn, anh nhìn trời,
vác dao lên núi chặt củi. Bởi dao sắc vô cùng, chặt củi cứ ngọt xớt

không mất sức. Củi anh chặt hàng ngày gia đình anh đun không hết,
phần nhiều bán cho bà con xóm láng gần xa. Khi về nhà Nhị Bảo quẳng
dao tùy tiện ở góc sân, cứ để mặc cho mưa dầm nắng dãi. Đúng là một
con dao tốt. Ngoài sắc bén, xưa nay chưa từng bị sứt mẻ, cũng không
han rỉ biến màu.
Thấy Nhị Bảo không hề yêu quí con dao trong tay, Đại Bảo không
tránh khỏi chê cười em. Nhị Bảo cứ làm thinh, vẫn làm theo ý mình.Đại
Bảo liền tiếc cho em, đừng tưởng cứ thấy cậu ấy ăn ngon uống cay như
hiện nay, có lúc cậu ta sẽ hối hận.
Nhoáng một cái đã mấy chục năm trôi qua, cháu nội của Đại Bảo
lấy vợ đòi xây nhà mới. Nhưng không có tiền làm nhà. Nghĩ đến con
dao chôn ở gầm giường, Đại Bảo đào lên. Mang theo dao cùng Nhị Bảo
lên thành phố. Cháu nội của Nhị Bảo muốn ra nước ngoài du học cũng
cần một khỏan tiền lớn, đã đến lúc không thể không bán dao. Nhưng
trong lòng Nhị Bảo không dám chắc, dao của anh trai chưa hề dùng
bao giờ, dao của mình đã dùng bao nhiêu năm nay, không biết bán
còn có giá hay không? Có còn coi là bảo vật không?
Trên thị trường đồ cổ ở tỉnh thành, khi dao lớn của hai anh em Đại
Bảo và Nhị Bảo đưa ra, lập tức cuốn hút rất nhiều người. Có người đưa
đến một khúc gỗ tộ vừa cứng vừa thô, bảo hai anh em Đại Baỏ chặt
thử. Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm, anh nói, chuyện này không khó. Anh
dơ dao chặt cây gỗ, chỉ phập một cái, cây gỗ đứt thành hai khúc.
Đại Bảo cũng không chịu lép, rút dao chặt cây gỗ, thật không ai
ngờ, Đại Bảo chỉ cảm thấy cánh tay bị tê, tí ti nữa con dao văng đi. Dao
chỉ để lại một vết chặt trên cây gỗ, chứ không đứt đôi. Có người cười
mỉa Đại Bảo: “Anh bạn, đừng đem con dao cùn đi dọa người, kiếm chỗ
nào xa thì vứt đi”.
Kết quả một ông chủ đã trả giá cao mua con dao của Nhị Bảo. Còn
dao của Đại Bảo không ai thèm nhòm ngó.
Đại Bảo mặt đỏ tía tai, buồn thỉu buồn thiu tự nói một mình: “Có lẽ
nào con dao của mình và con dao của người anh em Nhị Bảo khác
nhau?”
Một vị chuyên gia đồ cổ nói: “Dao của hai anh em nhà anh không
phải thông thường, đều là dao báu. Tiếc rằng, dao của anh để nhàn rỗi
quá lâu, đã mất đi cái sắc bén vốn có. Anh thử nghĩ, không còn độ sắc
bén, ai có thể tin được nó là con dao báu?”.
Vũ công Hoan dịch
(Theo “Đại Nam Kinh tiểu tiểu thyết” năm 2008)
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CaÛm xuùc
Muøa Xuaân
- Đan Châu

uân đến, chạm vào cảm xúc con người
như một thực thể. Cơn gió mát vịn rời rợi
trên vai. Những hạt nắng dịu ngọt như có mật sóng
sánh cài trên mái tóc. Từng hạt mưa phùn đậu ẩm
ướt không tan trên môi. Và hoa, đủ màu sắc. Từ
cành bích đào, từ nụ mai vàng, đến 1 thế giới màu
hoa làm thẹn mọi bảng màu.
Xuân như thế nên Xuân thường đến trong suy
nghĩ, tâm tưởng của con người sớm hơn tiết trời
của nó. Ngay trong lòng mùa Đông, khi những đợt
rét mới bắt đầu tràn về, khi năm cũ còn chưa hết, là
người ta đã nghĩ về cái Tết và mùa Xuân cứ như đã
đến trước cửa. Khi xuân đến rồi thì người ta lại thích
kéo dài nó ra một cách chậm chạp. Những câu chúc
đầu năm cứ mãi tươi rói trên môi khi gặp nhau đã
ngoài Giêng hai. Những lễ hội cứ tiếp nối đủng
đỉnh, lũ lượt chảy tràn qua các vùng miền. Ai cũng
muốn Xuân trường tồn, Xuân vĩnh cửu…
Người ta thiên vị mùa Xuân không chỉ trong sự co
giãn của thời gian, mà cả trong ý thức về cái cũ và cái
mới. Mùa Đông là cuối năm nên bị coi là mùa cũ thì
chẳng oan uổng gì. Cái rét choàng đến mùa Đông
khiến mùa Đông là mùa cổ tích thì đã đành. Nhưng
mùa Thu thì sao? Nó vẫn bị gán với tình yêu cũ, người
cũ, phố cũ, khoảng trời cũ và man mác nỗi buồn tiếc
cũ… Trong khi Xuân thì luôn gắn với cái mới, Xuân
mới, Xuân tươi, Xuân hy vọng, Xuân hạnh phúc,
Xuân tưng bừng hoa nở, Xuân rạo rực non tơ….
Có phải vì là mùa bắt đầu cho năm mới mà người
ta nịnh mùa Xuân đến vậy? Quả thực, thức dậy với
khung trời mùa Xuân luôn là sự hưng phấn. Bắt đầu
một quá trình với sự ấm áp sinh thực của mùa Xuân
luôn là điều may mắn. Hy vọng vào một điều gì đó
nảy sinh trong mùa Xuân luôn là lớn lao. Niềm tin
vào sức sống của mùa Xuân luôn là mãnh liệt.
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Và thưa các bạn, mùa Xuân …. Đến rồi đó. Có
tiếng chuông lành báo hiệu đầu năm một năm yêu
thương và đoàn kết. Có những cánh én chao mềm
nắng ấm báo hiệu một năm rong ruổi và thành
công. Với ai Xuân đến sớm vội vàng hay muộn
màng đủng đỉnh. Với ai Xuân hào phóng dừng
chân ở lại hay bận rộn chạy đi. Điều đó xin các bạn
hãy chiêm nghiệm cùng với cuộc sống đa diện, đầy
bản sắc của riêng mình. Riêng tôi xin chúc cho tất
cả mọi người Xuân luôn đúng lúc, luôn là sự khởi
đầu cho những cái mới của một năm mới sau rất
nhiều những cái mới mà đã phấn đấu có được
trong năm qua. Xuân không chỉ là mùa ươm trồng
những loài hoa muôn màu sắc, mà cũng là mùa ta
ươm lấy những ước mơ, hoài bão, sắp đặt ngay
ngắn các mục tiêu và niềm hy vọng. Mùa ta làm mới
lại tình yêu và cuộc sống, với bạn bè, công việc, làm
mới lại sự tự tin khi đã đi qua giao thừa và vứt bỏ lại
sau lưng những phiền toái đã qua.
Xuân …. Đến với chúng ta sẽ là Xuân đổi mới, tự
tin, sáng tạo, chủ động, dân chủ, đoàn kết. Đổi mới
là đổi mới chỉ đạo để gần với cơ sở hơn. Đổi mới tổ
chức hoạt động để có hiệu quả hơn; đổi mới tư duy
để phát triển bền vững hơn. Tự tin để sáng tạo và
chủ động, luôn tìm ra những giải pháp tối ưu, đúng
đắn để vượt qua khó khăn, luôn chọn được những
trọng tâm trọng điểm để tập trung nguồn lực thực
hiện, tạo được những kết quả thiết thực cho người
lao động. Dân chủ để đoàn kết thực sự, làm nên sức
mạnh của cả hệ thống.
Xuân ….cũng sẽ là mùa xuân của hạnh phúc
mỗi gia đình, mỗi cuộc đời. Vì những khát vọng ấy
chúng ta hãy cứ thêm một lần thiên vị cho mùa
xuân. Xuân mới, Xuân hy vọng, Xuân thành công và
đầy ý nghĩa với tất cả mọi người./.

