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Ra mắt HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông lần thứ X Công ty Cổ phần Nicotex.
hoạt động 5 năm n

Các đại biểu tham gia biểu quyết.
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM KẾ HOẠCH 2013
- Thuỳ Oanh
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N

gày 11/4, Công ty cổ phần Nicotex đã tiến hành sơ kết 6 tháng
đầu năm kế hoạch 2013. Thành phần tham dự gồm Trưởng,
phó phòng chức năng Công ty cổ phần Nicotex; Giám đốc, Phó Giám
đốc, Trưởng, phó phòng các công ty thành viên.
Kể từ đầu năm
kế hoạch đến nay,
Công ty cổ phần
Nicotex đã tiến
hành các thủ tục
thành lập và ra mắt
công ty TNHH
Nicotex Cambodia.
Bên cạnh đó, để
phù hợp với yêu
cầu của ngành
nghề kinh doanh,
sát với yêu cầu của thị trường cũng như của công ty, công ty cũng đã
thành lập 03 hội đồng các công ty kinh doanh thuốc BVTV ở 03 miền
Bắc, Trung, Nam. Một số công ty thành viên đã thành lập chi nhánh
trực thuộc như Hà Nội, Thái Bình, Đắc Lắc, Bình Dương, Cần Thơ.
Cũng như những năm trước, 6 tháng đầu năm kế hoạch là thời
điểm kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy, doanh
thu toàn công ty chỉ đạt 80% kế hoạch xây dựng, không có công ty
thành viên nào hoàn thành kế hoạch doanh thu. Các công ty đạt ở
mức khá là Hà Nội (87%), Gia Lai (86%), Tiền Giang (83%), Đà Nẵng
(82%), Cần Thơ (81%), Atatco (80%). So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm
2012, toàn công ty thực hiện doanh thu tăng trưởng +26%. Tất cả các
công ty thành viên đã có doanh thu bằng và vượt so với cùng kỳ, trong
đó đã có 8/10 công ty thành viên thực hiện doanh thu vượt so với cùng
kỳ năm trước. Ðiều này thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị khi mà
khống chế được sự sụt giảm doanh thu.
Với từng nhóm sản phẩm, sau 6 tháng đầu năm thì nhóm thuốc
trừ cỏ: có 9 sản phẩm thuốc trừ cỏ hoàn thành vượt sản lượng so với
cùng kỳ năm trước; Nhóm thuốc trừ sâu: Đã có tới 18 sản phẩm bằng
hoặc tăng trưởng so với cùng kỳ, có 9 sản phẩm hoàn thành và vượt
chỉ tiêu kế hoạch; Nhóm thuốc trừ bệnh: Có 3 sản phẩm hoàn thành và
vượt kế hoạch, 14 sản phẩm duy trì và tăng trưởng về sản lượng.
Trước những khó khăn về bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn chưa
thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, thời tiết khắc nghiệt, Ban Tổng giám
đốc công ty Nicotex yêu cầu các công ty thành viên cần tích cực bám
sát thị trường, phát hiện nhu cầu, có các biện pháp tích cực, tháo gỡ
khó khăn từ nhân sự, ý tưởng đến các giải pháp mà công ty mẹ đã đề ra
các chiến lược để hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu quí 3/2013 và 6
tháng còn lại để tiến tới hoàn thành kế hoạch cả năm.
Kết quả sản xuất tại các công ty sản xuất như sau: Sáu tháng đầu
năm 2013, tất cả các công ty sản xuất đều hoàn thành kế hoạch sản
lượng. Trong 3 công ty sản xuất có công ty Đông Thái đạt với tỷ lệ kế
hoạch cao nhất 144% quy tấn. So với cùng kỳ năm ngoái tăng +33%.
Hai công ty Nam Thái Dương và Thanh Thái đạt với tỷ lệ từ 105% –
121%. Kết quả này đã được cập nhật sản lượng gia công ngoài của các
công ty thành viên. Tỷ lệ tăng trưởng của kết quả sản xuất của toàn bộ
khối công ty con sản xuất tương đồng với kết quả tăng trưởng doanh
thu của toàn công ty. Năm nay công ty Nam Thái Dương và Đông Thái
cũng đã duy trì được với đối tác bên ngoài để gia công đóng gói, tạo
công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là công ty Đông
Thái đã có chuyển biến tích cực./.

GIAO LƯU VĂN HOÁ THỂ THAO
CỤM CÁC CÔNG TY PHÍA NAM
- Anh Huy

N

gày 25 tháng 4, các đơn vị phía Nam trong hệ thống Cổng ty cổ
phần Nicotex đã tụ họp về Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn
Thành phố Tân An, tỉnh Long An để tham dự giải giao lưu văn hóa thể
thao thường niên nhân dịp 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Chương trình giao
lưu văn hoá thể thao của cụm các công ty phía Nam tổ chức lần này do
Công ty Nicotex
Tiền Giang đăng
cai tổ chức.
Về tham dự và
chỉ đạo giải giao
lưu có đồng chí
Nguyễn Thành
Nam Chủ tịch Hội
đồng quản trị,
Tổng Giám đốc
công ty Cổ phần Nicotex, các đồng chí trưởng, phó các phòng ban chức
năng công ty mẹ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phía Nam cùng toàn
thể CBNV các công ty. Khách mời có đại diện Chi cục BVTV tỉnh Long
An, Gia Lai cùng về tham dự.
Giải giao lưu được diễn ra trong 2 ngày ngày 25 và 26 tháng 4 với
các môn thi đẩu truyền thống của công ty Nicotex như Bóng đá, cầu
lông, nấu ăn, tâm năng dưỡng sinh và văn nghệ. Mặc dù đang bước
vào thời vụ kinh doanh thuốc BVTV, công việc nhiều và vô cùng vất vả
nhưng các đoàn vận động viên, các ca sỹ của các công ty đã cố gắng hết
sức để mang đến cho giải giao lưu những tiết mục văn nghệ đặc sắc,
những pha ghi bàn đẹp mắt. Điểm nhấn của giải giao lưu năm nay
chính là sự xuất hiện của đoàn vận động viên Công ty Cổ phần Nicotex
Cambodia. Dù mới ra đời được nửa năm, với quân số còn ít, nhưng
đoàn vận động viên của Nicotex Cambodia vẫn rất nhiệt tình thi đấu ở
những môn thi mình đăng ký. Chính tinh thần thi đấu hết mình của
cán bộ nhân viên các công ty phía Nam nói chung và Nicotex
Cambodia nói riêng đã làm nên một mùa giao lưu ấn tượng, tạo nên
những nét văn hoá mang đặc trưng riêng có của Nicotex.
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, công bằng và nhiệt tình, chiều ngày
26/4 giải giao lưu văn hoá thể thao đã bước vào lễ bế mạc. Giải nhất
toàn đoàn được trao cho Công ty Nicotex Cần Thơ, Giải nhì và giải ba
toàn đoàn thuộc về Công ty Nicotex Đắc Lắc và khách mời - Chi cục
BVTV tỉnh Long An. Theo dự kiến, chương trình giao lưu văn hoá thể
thao năm sau sẽ do Công ty Nicotex Đà Nẵng đăng cai tổ chức.
Giải giao lưu là cơ hội để các CBNV các công ty trong toàn hệ thống
có cơ hội gặp gỡ nhau, tăng thêm tình đoàn kết cũng như sự trao đổi
học hỏi trong công việc, rèn luyện sức khỏe để mỗi cá nhân có cơ hội
phát triển toàn diện Tâm - Trí - Lực, đúng với mục tiêu mà ban lãnh
đạo công ty đặt ra trong việc chăm lo đời sống cho CBNV trong hệ
thống là “ Đầy đủ về vật chất - An lạc về tinh thần”./.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
SAU 10 NĂM CỔ PHẦN HÓA
- Trần Văn Hưng

T

hực hiện quan điểm của Đảng, Nhà
nước về việc cổ phần hóa các doanh
nghiệp Nhà nước, Ban Giám đốc
Công ty Thuốc Bảo vệ thực vật Bộ
Quốc phòng (nay là Công ty Cổ phần Nicotex)
đã làm tờ trình đề nghị Bộ Quốc phòng cho
triển khai cổ phần hóa công ty. Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng đã ký ban hành Quyết định số
41/2003-BQP về việc chuyển Công ty Thuốc
BVTV thành công ty cổ phần cùng với 3 đơn vị
khác trong Quân đội triển khai thí điểm cổ
phần hóa vào năm 2003. Trong quá trình xây
dựng phương án cổ phần hóa, Ban Giám đốc
Công ty và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp
đã đặc biệt quan tâm đến phương án nhân sự
chuyển sang làm việc ở công ty cổ phần. Mặc
dù vậy, tình hình tư tưởng của cán bộ nhân
viên lúc bấy giờ cực kỳ phức tạp, đại đa số các
đồng chí cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên
nghiệp không muốn chuyển sang làm việc ở
công ty cổ phần và đã có tư tưởng xin chuyển
sang các đơn vị quân đội, mục đích chính là
giữ được quân hàm và giữ được các chế độ
chính sách trong quân đội.
Trong quá trình tiến hành cổ phần hóa, số
lượng nhân sự xin chuyển công tác và nghỉ
chế độ chiếm tới 1/3 tổng số lao động hiện có
của công ty, tình hình tư tưởng của đại đa số
cán bộ, công nhân viên lúc này bị khủng

hoảng nặng nề. Ban Giám đốc Công ty đã
nhận định được tình hình tư tưởng, nhân sự
lúc bấy giờ đang ở tình trạng đặc biệt nghiêm
trọng. Do vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám
đốc công ty đã chỉ đạo triển khai ngay chiến
lược “Thống nhất tư tưởng, củng cố tổ chức,
kiện toàn nhân sự”. Với sự đồng thuận và
quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, chỉ
sau 1 năm, tình hình tư tưởng, tổ chức nhân
sự đã dần ổn định, cán bộ, CNV đã tin tưởng
vào sự phát triển của công ty.
Mô hình tổ chức của công ty sau khi cổ
phần hóa gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám
đốc, 5 phòng chức năng, 6 chi nhánh và 3 xí
nghiệp. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã
chỉ đạo cho chỉ huy các đơn vị thành viên
thường xuyên làm tốt công tác củng cố tổ
chức, bổ sung nhân sự cho các phòng chức
năng và các chi nhánh, xí nghiệp, đồng thời
xây dựng chiến lược phát triển tổ chức nhân
sự giai đoạn 2003-2010.
Sau 5 năm kiên trì thực hiện chiến lược
“Thống nhất tư tưởng, củng cố tổ chức, kiện
toàn nhân sự”, tình hình tư tưởng, tổ chức,
nhân sự của công ty đã phát triển ổn định.
Tháng 4/2008, Hội đồng quản trị đã phê
duyệt Đề án Tái cấu trúc Công ty Cổ phần
Nicotex theo mô hình công ty mẹ - công ty
con. Chỉ sau 1 năm thực hiện đề án tái cấu

trúc, Công ty Nicotex đã thành lập được 9
công ty thành viên hình thành từ chi nhánh
và 4 công ty thành viên hình thành từ khối
văn phòng. Năm 2010 công ty mẹ tiếp tục tái
cấu trúc 3 xí nghiệp thành 3 công ty sản xuất.
Nhằm phát triển thị trường và sản phẩm của
công ty sang các nước Đông Nam Á, Hội đồng
quản trị đã quyết định thành lập hai văn
phòng đại diện tại nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
Năm 2012, Công ty Nicotex đã thành lập
Công ty TNHH một thành viên Nicotex
Cambodia tại Vương quốc Campuchia. Cũng
trong năm 2012, công ty mẹ đã chỉ đạo các
công ty thành viên triển khai tái cấu trúc các
tổ kinh doanh thành chi nhánh. Đến thời
điểm tháng 6/2013, toàn hệ thống Nicotex
đã thành lập được 15 chi nhánh trực thuộc
các công ty thành viên. Mô hình tổ chức của
Hệ thống Nicotex hiện nay gồm: Hội đồng
quản trị; Ban Tổng giám đốc; 5 phòng chức
năng; 17 công ty thành viên, 01 văn phòng
đại diện ở nước ngoài và các phòng, ban, chi
nhánh trực thuộc các công ty thành viên.
Chỉ sau 10 năm cổ phần hóa, tình hình tổ
chức nhân sự của công ty đã có những bước
phát triển vượt bậc. Số lượng nhân sự tăng
trưởng trên 300% so với thời điểm cổ phần
hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ
nhân viên được nâng lên rõ rệt. Mô hình tổ
chức của công ty thường xuyên được củng cố
và hoạt động có hiệu quả. Sự lớn mạnh của
công tác tổ chức nhân sự đã góp phần quan
trọng vào sự phát triển chung của hệ thống
Nicotex.
Quan điểm chiến lược của Hội đồng quản
trị, Ban Tổng giám đốc công ty về công tác tổ
chức nhân sự trong những năm tiếp theo là:
Tiếp tục thực hiện chiến lược “Thống nhất tư
tưởng, củng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự”;
củng cố và nâng cao trình độ năng lực của cán
bộ, CNV; tái cấu trúc ban Tổng giám đốc và
các phòng chức năng của công ty mẹ; thực
hiện chiến lược tái cấu trúc các tổ kinh doanh
thành chi nhánh; củng cố tổ chức nhân sự các
phòng chức năng của các công ty thành viên;
bổ sung nhân sự cho các đơn vị thành viên
trong toàn hệ thống Nicotex…..
Sau 10 năm thực hiện cổ phần hóa, với
những thành công về công tác tổ chức,
nhân sự và quan điểm chiến lược của Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty
trong những năm tiếp theo, tập thể cán bộ,
CNV Công ty Nicotex tin tưởng rằng, Công
ty Nicotex sẽ không ngừng lớn mạnh về
mọi mặt./.
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Câu châm ngôn “Người chân chính thì kiên nhẫn lập nên
thành tựu”
Bản thân tôi suy ngẫm đúng và rất đúng với đồng chí cán bộ
trong công ty. Nhân kỷ niệm 10 năm cổ phần hoá công ty
Nicotex (09/6/2003- 09/6/2013) tôi sưu tầm ghép lại những bài
sau đây (tản mạn hoặc văn vần) chuyển đến các đồng chí cán bộ
công nhân viên toàn công ty đọc và suy ngẫm.
Bài thứ nhất
THỦTRƯỞNGTÔITÂMTỐTTHẬTTRÍTUỆTÀITHẬT
Thủ trưởng tôi tinh thần tập thể tốt, trung thực, thật thà, thân
thiện, thẳng thắn, thông thạo, thực tiễn, thức thời thị trường, thông tin
tinh thông, tiếng tây thông thạo, trí tuệ tinh tường, thích tiệc trà, thích
thơ tình, thích thể thao. Thủ trưởng tôi tỉnh táo.
Tôi tin thủ trưởng tôi, thành thực thủ thỉ tâm tình.Thủ trưởng tôi
tâm tốt thật, trí tuệ tài thật.
Thủ trưởng tôi tập trung tránh:Tránh tư tưởng tham tiền, tránh
tham tình, tránh tuỳ tiện, tránh thông tin thất thiệt, tránh tục tữu thô
thiển, tránh túng thiếu, tránh tán tỉnh, tránh trì trệ, tránh thâm thụt,
tránh tổ tôm, tránh tù, tránh tội, tránh thanh tra.
Tất tần tật thủ trưởng tôi tốt ,tôi tin tưởng thủ trưởng tôi. Tuyệt trần,
thực tuyệt trần.!.
Bài thứ hai

ĐẾN LÚC LÀM CHA CON SẼ BIẾT
Không phải cứ thương con
Cha chu cấp nhiều tiền
Sáng đi học chiều về chơi điện tử
Không phải cứ thương con
Là Cha chiều con mọi thứ
Để con đi không biết giờ về
Không biết đến nơi nào?
Đi với những ai?
Cha chỉ biết thở dài
Chửi mắng vài câu
Cha là người nhát đòn ,sợ đánh con đau
Nhưng muốn để con không đau
Chẳng nhẽ Cha nhờ thiên hạ
Cha cũng chẳng muốn con ,suốt ngày thưa Bố ạ
Đụng việc gì cũng phải Bố làm cho
Không có người cha nào thương con ,không thường trực nỗi lo
Nhưng phải dám buông tay để con tự đứng
Thương con không phải nhiều câu nựng
Chân cứng đá mền phải tự con đi
Không phải cứ thương con là để con không thiếu thứ gì
Khi ớt biến thành đường, phải để con biết đâu là ớt
Ngã con đau ,nhưng chính ngã sẽ dạy con từng bước
Nẻo đường đời đâu chỉ những êm xuôi
Rồi đến lúc làm cha con sẽ biết.!.

Bài thứ ba

CUỘC ĐỜI
Nhân dục xưa nay lắm gắt gao
Lợi danh danh lợi hững hờ sao
Lên thang quá nấc đầu tan vỡ
Xuống dốc không phanh đít lộn nhào
Tri túc an tâm thân tự lạc
Vô cầu, bảo gía phẩm thường cao
Cuộc đời kết thúc đen hay đỏ
Đúng lúc tiến dừng chẳng “Nốc ao”.!.
Vũ Công Thiện (ST)

NGUYỄN DUY VINH

MƯỜI NĂM NHÌN LẠI
Nhận lệnh của Bộ Quốc phòng.
Báo Nicotex phải nhanh Cổ phần.
Thật là trúng ý Doanh nhân(1).
Phải Cổ phần hóa để mà đi lên.
Thế rồi phải mất ba năm.
Vừa tái cấu trúc, vừa làm kinh doanh.
Gian nan nếm trải đã từng.
Có người đã phải giữa đường ra đi.
Nhưng còn anh, vẫn còn tôi.
Đưa Nicotex ngày càng đi lên.
Chỉ trong mới có mười năm.
Nicotex mẹ, có mười bẩy con ra đời.
Doanh thu ngày một tăng cao.
(2)
Thị trường trải rộng tận sang nước ngoài .
Anh em đời sống tăng cao.
Công ty phát triển xứng tầm Quốc gia.
Cảm ơn đồng chí anh em
Có Nicotex có ngày hôm nay.
Chúng tôi nguyện sẽ quyết tâm.
Đưa Nicotex tiến lên không ngừng.
Viết tháng 5/2013.
Ghi chú:
1. Trúng ý Doanh nhân là trúng ý Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nam
người rất tâm đắc với mô hình công ty cổ phần.
2. Đã bán hàng sang nước bạn Cam- phu - chia, Lào.
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MỒ HÔI VÀ HOA TRÁI
- Đỗ Đình Niễm
(P.CTHĐQT - P.TGĐ)

người làm công ăn lương từ DNNN sang
người làm chủ đích thực về tư liệu sản xuất,
làm cho chính mình; làm việc có mục tiêu rõ
ràng, làm việc phải có hiệu quả, ra sản phẩm
cuối cùng; có tinh thần dám chịu trách
nhiệm cao; xác định bản thân vừa là ông
chủ, vừa là người lao động trong công ty cổ
phần và thực tế đã chứng minh được hiệu
quả trong SXKD, trong thu nhập bình quân
của người lao động, lợi tức của cổ đông
trong công ty cổ phần cao hơn khi công ty
còn là DNNN và càng những năm gần đây thì
kết quả lại càng cao. Kết quả đó được chứng
minh cụ thể như sau:
Một là sự lớn mạnh, hoàn thiện về
mô hình tổ chức và nhân sự:
Năm 2003, khi công ty tiến hành Cổ phần
hoá, mô hình tổ chức của công ty lúc đó là
Công ty và 06 chi nhánh đặt tại các vùng miền
của Tổ quốc. Từ năm 2008, công ty tiến hành
tái cấu trúc chuyển các chi nhánh, xí nghiệp
và một số phòng chức năng của công ty
thành các công ty thành viên. Tính đến hết
tháng 5 năm 2013, Nicotex đã có tổng số 17
công ty thành viên, trong đó có 16 công ty
thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh

trong nước, 01 công ty thành viên đặt tại
thành phố Pnompenh nước bạn Cam- phuchia và 01 văn phòng đại diện đặt tại nước
bạn Lào. Các công ty thành viên đến thời
điểm hiện tại có thể nói đã cơ bản hoàn thiện
bộ máy tổ chức với Ban Giám đốc và các
phòng chức năng giúp việc, chính vì vậy các
công ty thành viên cũng đã hoạt động một
cách chuyên nghiệp và đồng bộ. Một số công
ty thành viên đã thành lập các chi nhánh để
đáp ứng được yêu cầu thực tế của thị trường.
Sau khi thực hiện thành công công cuộc
tái cấu trúc các công ty thành viên, Ban Tổng
giám đốc cũng tiến hành tái cấu trúc, sắp xếp
lại nhân sự Ban tổng giám đốc nhằm phù hợp
với yêu cầu thực tế. Song song với đó, để tăng
cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro về tài
chính cho toàn hệ thống, Công ty đã thành
lập Phòng pháp chế. Như vậy, cho đến nay,
bộ máy tổ chức của công ty đã hoàn thiện,
hoạt động có hiệu quả. Chính vì những cải tổ
có tính cấp thiết đó, từ năm 2008 đến nay giai đoạn cả thế giới gặp phải khó khăn về tài
chính nhưng dưới sự lãnh đạo của HĐQT, ban
Tổng giám đốc và sự cố gắng phấn đấu của
tập thể CBNV toàn công ty nên doanh thu+
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ông ty cổ phần NICOTEX nguyên là
công ty Thuốc BVTV- Bộ Quốc
phòng trực thuộc Tổng cục Hậu cần
được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ định thí
điểm chuyển từ DNNN thành công ty cổ phần
theo QĐ số 41/2003/QĐ-BQP ngày 28
/4/2003 và tổ chức Lễ ra mắt công ty cổ phần
Nicotex cách đây vừa tròn 10 năm về trước
(09/6/2003 09/6/2013); đây là sản phẩm, là
kết quả triển khai Nghị quyết của BCHTW
Đảng về đổi mới đường lối của Đảng trong
lãnh đạo phát triển kinh tế nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp và cũng là kết quả của việc thí điểm
chuyển doanh nghiệp DNNN do Quân đội
quản lý thành công ty cổ phần.
Cách đây 10 năm, năm 2003 công ty
NICOTEX là công ty tiên phong của Bộ quốc
phòng trong việc thí điểm cổ phần hoá, đây là
một thách thức rất lớn đối với cán bộ công
nhân viên trong toàn công ty. Khi cổ phần
hóa, mọi người đều nhận thức được rằng cổ
phần hoá là một quy luật tất yếu của thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức và lý
thuyết là như vậy, nhưng từ nhận thức và lý
thuyết đến thực tế là cả một quãng đường rất
xa nhiều khi không đi được đến đích cuối
cùng. Cổ phần hoá một doanh nghiệp nhà
nước đã khó, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà
nước do Quân đội quản lý còn khó hơn nhiều
vì ở đó liên quan đến quyền lợi, chế độ của Sỹ
quan, của Quân nhân và CNVQP.
Do làm tốt công tác tư tưởng của cấp Ủy Chỉ huy công ty, nhận thức đúng đắn của
CBCNV nên bản lĩnh và ý chí của người
NICOTEX một lần nữa lại được khẳng định,
trong chiến tranh đã không tiếc cả tính mạng
của mình để hy sinh cho Tổ quốc thì giờ đây
lại sẵn sàng gạt bỏ tất cả quyền lợi sang một
bên và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng
của cấp trên giao cho phải chấp hành một
cách nghiêm túc, để rồi được làm việc, được
cống hiến cho sự tồn tại, sự phát triển của đất
nước trong đó có cả công ty và kết quả CBCNV
công ty thuốc BVTV đều vui vẻ, phấn khởi
chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.
Sau cổ phần hoá, công ty đã tiến hành
nhiều cuộc họp, bàn phân tích, hội thảo về
thay đổi cách nghĩ, cải cách cách làm của
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+hàng năm của công ty cơ bản vẫn hoàn thành
được kế hoạch đặt ra.
Về nhân sự: Nếu tính quân số giai đoạn
đầu cổ phần hóa năm 2003 thì đến nay quân
số đã tăng lên 3 lần. Việc nhân sự của công ty
vẫn không ngừng phát triển là một trong
những tín hiệu đáng phấn khởi, nhất là với
những người đã kiên định đưa công ty theo
con đường cổ phần hoá.
Hai là sự lớn mạnh của hệ thống tiêu
thụ sản phẩm:
Kể từ khi thực hiện cổ phần hoá, Nicotex
không ngừng đẩy mạnh phát triển hệ thống
tiêu thụ sản phẩm. Các chiến lược xây dựng
đại lý sát người tiêu dùng được công ty triển
khai thực hiện một cách bài bản, nhất là
trong những năm gần đây, khi công ty thực
hiện việc xúc tiến bán hàng tới người tiêu
dùng kết hợp với mô hình “ Câu lạc bộ nhà
nông Nicotex” hoạt động theo mục tiêu
“Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong muốn
của Nicotex”. Hệ thống đại lý bán và phân
phối các sản phẩm của công ty kể từ sau năm
2003 đã phát triển rộng khắp, mỗi năm tăng
lên hàng trăm đại lý. Hiện nay, đại lý sát
người tiêu dùng bán hàng của công ty đã có ở
hầu hết các xã, huyện trong cả nước; mỗi
năm cung ứng hàng ngàn tấn thuốc BVTV có
chất lượng, đảm bảo hiệu lực phòng trừ cao,
giá thành hợp lý, thông qua đó đã giúp bà con
nông dân giảm giá thành đầu tư trong sản
xuất nông nghiệp góp phần vào công cuộc
công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn.
Ba là sự phát triển của các công ty
sản xuất về sản lượng và đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh ra bên ngoài.
Năm 2003, khi tiến hành cổ phần hoá,
các xí nghiệp sản xuất của công ty còn nghèo
nàn, dây chuyền sản xuất lạc hậu. Kể từ năm
2009, sau khi tiến hành tái cấu trúc công ty,
chuyển các chi nhánh, xí nghiệp thành các
công ty thành viên hoạt động hạch toán độc
lập, các công ty trong khối sản xuất đã rất tích
cực đầu tư máy móc thiết bị sản xuất. Đến nay
các công ty sản xuất đã và đang được đầu tư
một cách rất cơ bản với giá trị nhiều tỷ đồng.
Thiết bị kỹ thuật pha chế đóng gói đã được tự
động hoá và bán tự động, không còn làm thủ

công như những năm trước đây. Văn phòng
làm việc và các khu nhà xưởng, kho bãi phục
vụ sản xuất đã được công ty thuê đất lâu năm
tại các khu công nghiệp để xây dựng khang
trang, cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chuẩn
kỹ thuật đối với việc sản xuất hoá chất.
Sản lượng hàng hoá sản xuất của khối các
công ty sản xuất kể từ khi cổ phần hoá không
ngừng tăng lên. Tính đến thời điểm này tăng
trên 3 lần so với năm 2003.
Bốn là phát triển về công tác đầu tư:
Năm 2003 công tác đầu tư còn nhỏ lẻ,
nhưng đến nay công tác đầu tư của các công
ty trong hệ thống Nicotex đã dược chú trọng
và nâng lên đáng kể. Công tác đầu tư được
thể hiện:
Đầu tư nhà cửa, đất đai: năm 2003 cơ bản
đi thuê nhà làm trụ sở văn phòng, cho CBCNV
ở, làm kho thì nay đã thuê đất lâu năm, đầu
tư xây dựng văn phòng, nhà kho tại các khu
công nghiệp ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Diện tích đất thuê thêm và giá trị mà công ty
đầu tư vào tài sản nhà đất văn phòng, kho
xưởng lên tới vài chục tỷ đồng.
Đầu tư phương tiện vận tải: Từ chỗ mỗi
công ty chỉ có 1 xe du lịch hoặc xe Uoat làm
phương tiện đưa đón cán bộ nhân viên đi
công tác, quan hệ bán hàng thì nay các
công ty đã đầu tư nhiều phương tiện vận
tải là xe du lịch, là xe bán tải, là xe vận tải
chở hàng đi giao hàng cho các khách hàng,

đưa tổng số đầu xe toàn hệ thống công ty
gần bảy chục đầu xe; điển hình như công ty
Hà Nội nay có tới 12 xe ô tô các loại, gần
bằng số lượng xe của cả công ty khi công ty
Nicotex còn là DNNN.
Đầu tư công nghệ thông tin: Từ chỗ rất
ít người biết sử dụng máy vi tính, mỗi công
ty chỉ có một máy tính bàn để làm tất cả các
công việc thì nay mỗi cán bộ nhân viên đều
được trang bị máy tính xách tay, máy tính
bàn để làm phương tiện làm việc. Các nội
dung công việc làm hàng ngày, đặc biệt là
ngành quản lý tài chính, kế hoạch quản lý
sản xuất kinh doanh đã được quản lý sử
dụng trên phần mềm. Hệ thống thông tin
nội bộ được sử dụng trên mạng LAN. Công
ty đã xây dựng Website để chia sẻ thông tin
cùng cộng đồng. Đầu tư nhiều máy chiếu
hiện đại làm phương tiện tổ chức hội nghị,
hội thảo. Các bộ phim tư liệu phản ánh nội
dung hoạt động của Công ty đều do công ty
tự đứng ra đạo diễn, dàn dựng và ghi hình
đảm bảo chất lượng tương đối tốt.
Đầu tư thiết bị máy móc: Từ chỗ gia
công đóng gói chủ yếu thủ công thì nay đã
có đầu tư nhiều dây chuyền đóng gói tự
động, bán tự động, môi trường trong sản
xuất gia công đóng gói đã đạt chuẩn
quy định.
(Xem tiếp trang 9)
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Mười năm trước chúng ta là người lính.
Mang trên mình những trang phục màu xanh.
Đã hành quân qua khắp các tỉnh thành.
Cung ứng thuốc cho người dân sử dụng.

Mười năm đổi mới - chặng đường
Gian nan, vất vả dặm trường biết bao
Sông sâu, biển rộng, làm sao!
Núi cao, vực thẳm làm nao lòng người.
Ni-co-tex vẫn mỉm cười.
Quyết tâm - đoàn kết lập 10 chiến công
*****
Một là: Quyết chí thẳng xông(1)
Cổ phần doanh nghiệp - công ty cổ phần
Hai là: Chẳng chút ngại ngần
(2)
Thoái vốn nhà nước toàn phần - thật hay
Ba là: Quyết chí làm ngay
Tổ chức, nhân sự thẳng tay sắp thành(3)
Bốn là: Quyết chí hoàn thành
(4)
Phát triển sản phẩm để giành thời cơ
Năm là: Xóa sạch vương tơ
(5)
Tu dưỡng đạo đức, tôn thờ thiện tâm
Sáu là:Tập thể đồng tâm
Tiếp tục đổi mới mô hình công ty(6)
Bảy là: Quyết chí chỉ huy(7)
(8)
Doanh thu tăng trưởng hàng năm không ngừng
Tám là:Tiếp tục không dừng
Cải cách mạnh mẽ đến từng phòng ban(9)
Chín là: Không để nan man
Tập trung cải cách mạnh ba vấn đề(10)
(11)
Mười là: Khó khăn chẳng nề
Đầu tư phát triển nghành nghề kinh doanh
*****
Mười năm qua đúng thật nhanh
Ni-co-tex đã hoàn thành mục tiêu
Chúc Ni-co-tex thân yêu!
Tiếp tục phát triển như điều hằng mong(12)
Trời trong xanh, đất hiền lành
Ôm Ni-co-tex chân thành thương yêu.

Từ những chị mang quân hàm cấp úy.
Đến các anh mang hàm tá nhiều sao.
Và công sức của bao người khác nữa.
Đã làm nên NICOTEX Quốc phòng.
Việc thường làm ngày ấy của các anh.
Giúp nông dân trừ sâu, rầy hại lúa.
Giúp nông dân phòng, trừ nhiều bệnh hại.
Để ổn định nguồn lương thực Quốc gia.
Nhưng nước ta không chịu dừng ở đó.
Đảng chỉ ra là ta phải vươn lên.
Để sánh vai và hội nhập toàn cầu.
Cho nước Việt Nam phải giầu, phải mạnh.
Với truyền thống của anh hùng cách mạng.
Quân đội ta đã xung kích đi đầu.
Cổ phần hóa phải mau mau thực hiện.
Công ty ta đã tuân lệnh triển khai.
Hơn một năm dài miệt mài chuẩn bị.
Ban chỉ huy và những người cùng chí
Đã vượt qua bao trở ngại, khó khăn.
Để có được thành công ngày ra mắt.
Đến hôm nay là đúng mười năm chẵn.
Công ty ta đã phát triển không ngừng.
Đã vững vàng như vai đồng, chân sắt.
Đã thành công trong việc cải tổ mình.
Và hôm nay ta kỷ niệm mười năm.
Để ôn lại những ngày gian khổ ấy.
Vẫn còn đây những người đầy nhiệt huyết
Xây dựng công ty ngày một vươn xa.

Ghi chú:
1. Nicotex là một trong những đơn vị đầu tiên của Bộ Quốc phòng xung phong cổ phần hóa
năm 2003
2. Bán hết vốn nhà nước năm 2007
3. Kiện toàn Tổ chức, nhân sự sau cổ phần hóa
4. Đăng ký 60 sản phẩm vào danh mục Thuốc BVTV của Việt Nam
5. Chương trình giáo dục chính trị tư tưởng
6. Tái cấu trúc lại tổ chức công ty năm 2008
7. Ý chí của Tổng Giám đốc
8. Chiến lược tối đa hóa doanh thu
9. Tái cấu trúc đến các phòng chức năng
10. Cải cách công tác xây dựng đại lý, công tác xúc tiến bán hàng và công tác xây dựng chính
sách giá cả
11. Trước khó khăn của công ty và toàn xã hội
12. Nicotex trở thành công ty ưu tú quốc gia
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ĐOÀN NĂNG DŨNG
(Công ty Nicotex Gia Lai)

NICOTEX VỚI
TÌNH EM GẮN BÓ
Ta trải qua cũng chừng nhiều giai đoạn
Từ nhà nước chuyển sang doanh nghiệp cổ phần
Yêu nhau quen, đâu phải một lần
Thời gian dài tình ta đã gắn bó
Năm chín mươi mang tên công ty thuốc
Thực vật Bộ Quốc phòng quân khu ba
Thời kỳ đầu của giai đoạn đổi mới
Các thủ trưởng đã tin tưởng giao cờ.
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Chín ba vẫn tên gọi công ty thuốc
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đặt trên vai
Giai đoạn này đã bắt đầu lớn mạnh
Quân số đông ngân sách nộp cũng nhiều
Thời gian cứ kéo dài năm tháng
Giai đoạn ba Tổng cục Hậu cần lúc nào
Năm hai nghìn sự kiện nhiều biết bao
Lợi nhuận tăng, doanh thu nhiều đáng kể
Đến giai đoạn mốc son lịch sử
Cờ đến tay phấp phới tung bay
Nicotex cổ phần hóa cũng rất hay
Người dân trong, ngoài (nước) ai cũng thấy
Mười năm ấy tinh thần như phấn khởi
Các chỉ tiêu đạt được cũng rất nhiều
Tiếng vang Nicotex như một con tàu
Đưa mọi người tới vinh quang bờ bến
Hai linh chín (2009) thắp sáng lên ngọn lửa
Mang niềm tin và ý chí sáng ngời
Mười bảy đơn vị Nicotex ra đời
Đem lại phồn vinh, thịnh vượng cho người Nicotex
Người nông dân ngày càng hăng sản xuất
Không nói hết lời cám ơn Nicotex hôm nay
Trong chiến đấu ngoan cường chống giặc
Về thời bình bảo vệ mùa màng
Tổng kết lại mười năm cổ phần hóa
Rất nhiều gương trong sản xuất kinh doanh
Nicotex xứng đáng thành bài ca
Người chiến sỹ cụ Hồ năm xưa còn vang mãi
Hai ba (23) năm với tình anh thắm thiết
Em vẫn tin tưởng đường lối tinh tường
Cùng Nicotex em quyết đi đến cùng
Quyết không để con tàu chệch hướng./.

HỒI ỨC - HIỆN TẠI - VÀ TƯƠNG LAI
- TrinhMai
Trời mưa
Căng ô che đầu
Hết mưa
Ô lặng lẽ xếp vào - Nhăn nhó
Cũng thế
Tình yêu là chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng Mình - Bị ướt.
Được một người bạn lưu bút bài thơ, vậy mà gần 20 năm Đọc, thi thoảng lại
đọc và đến giờ - đã thuộc tôi mới thấm thía và hiểu sâu sắc ý nghĩa của bài thơ.
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật cho những người sinh vào tháng 6, MC chương
trình giới thiệu “ngoài kịch bản” , tôi thay mặt những người sinh tháng 6 lên
phát biểu và nói lời cảm ơn.
Nhận lời.
Ấp úng, run run và nghẹn ngào.
Khác với tôi ngày thường - Hiếu thắng!.
Quả thật, nói lời cảm ơn rất khó. Suy nghĩ thì rất nhiều nhưng cất nên lời
cảm ơn với tôi vào ngày này và trước toàn thể các cô chú, anh chị em, đồng
nghiệp, cấp dưới quả là khó khăn.
Một chút phân vân suy nghĩ. Những lời cảm ơn bằng lời nhiều người đã nói.
Vậy mình phải nói gì?.
Và bài thơ người bạn tặng tôi ngày nào nay thành bảo bối.Tôi có cơ hội được
thể hiện thay lời cảm ơn.
Bài thơ mộc mạc nhưng nghĩa rộng và sâu xa.
Nếu ai hiểu rằng bài thơ nói về tình yêu đôi lứa quả thật còn thiếu sót rất
nhiều.
Tôi thuộc lòng bài thơ, suy nghĩ về bài thơ và sau gần 20 năm mới hiểu hết
giá trị của bài thơ.
Bài thơ đúng ở mọi nơi, mọi chỗ, đúng với mọi người, mọi nhà, mọi lứa tuổi
và mọi tình huống.
Và mượn ý của bài thơ này, thay tôi được cất lên lời cảm ơn chân thành tự
đáy lòng nhất đến các cô chú, các anh chị - những thế hệ cán bộ công nhân viên
Công ty Nicotex đã đi trước. Cảm ơn mọi người đại diện cho hình ảnh “chiếc ô”
bươn trải vật lộn với cuộc sống đời thường, với phong ba mưa táp để gìn giữ cho
Nicotex có được thành quả như ngày hôm nay và chúng tôi, những thế hệ đi sau
được thụ hưởng.
Bài thơ cũng thay tôi nói lời cảm ơn tới những”nhân tố” tác động được ví
như“hạt mưa”để cho tôi nhận ra giá trị đích thực của“Ô”và cho tôi nhận ra giá trị
“làm ô”với bản thân mình.
Bài thơ thay tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn cũ của tôi, người
bạn đã luôn sát cánh cùng tôi, động viên tôi trong thời khắc gian khổ và bỡ ngỡ
của thời sinh viên. Người bạn đã luôn ở bên cạnh vợ chồng tôi suốt 20 năm qua
và cũng cho tôi hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa cuộc sống để rồi hôm nay tôi được đọc
bài thơ này thay lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng nhất với những người đồng
nghiệp gắn bó cùng tôi trong suốt 13 năm công tác.
Một lần nữa tôi muốn nói rằng bài thơ tuy mộc mạc nhưng chứa đựng
nhiều cảm xúc không phân tích đủ bằng lời. Chỉ qua bài thơ này tôi mới bày tỏ và
gửi gắm được tấm chân tình mộc mạc và trân trọng nhất của lòng tôi.
Cũng mong rằng qua bài thơ này, thế hệ các anh chị em kế cận sau này của
Nicotex phải biết trân trọng những gì có được như hôm nay là nhờ sự hi sinh mất
mát, là mồ hôi, là máu thịt của thế hệ trước đã đổ xuống và khó khăn lắm mới
vượt qua, đứng vững để các bạn được thụ hưởng những gì như thế.
Nhân lễ kỷ niệm 10 năm Cổ phần hóa công ty Nicotex cũng là nhân ngày
sinh nhật lần thứ 38 của tôi, chút lòng thành kính, vài dòng gửi gắm tâm sự
cũng mong rằng mọi người sẽ hiểu ý nghĩa bài thơ này sớm hơn tôi./.

NICOTEX 10 NĂM CỔ PHẦN...
(Tiếp theo trang 6)
Đầu tư công nghệ pha chế sản phẩm thuốc BVTV: Công ty đã
tích cực tuyển dụng cán bộ nghiên cứu kỹ thuật; đầu tư tài chính
cho chương trình này. Từ chỗ chỉ sang chai đóng gói, nay đã pha
chế được nhiều sản phẩm hỗn hợp có chất lượng cao. Mẫu mã bao
bì ngày càng được đưa vào ứng dụng tin học thiết kế đẹp mắt.
Đầu tư tài sản là đăng ký tên thương mại các sản phẩm thuốc
BVTV mang tên công ty Nicotex được phép sử dụng trong ngành
nông nghiệp Việt Nam: Từ chỗ sản phẩm chỉ có 14 tên thương mại
năm 2003 thì nay đã có 72 tên thương mại. Có nhiều sản phẩm đạt
danh hiệu thương hiệu nổi tiếng quốc gia, nhiều năm liền đạt
danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”, danh hiệu “Bạn nhà
Nông Việt Nam”, đạt Cúp vàng thương hiệu, nhiều bằng khen giấy
khen của các bộ và ban ngành.
Năm là chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của
người lao động và tham gia vào các công tác xã hội.
Là một đơn vị có xuất phát điểm là Quân đội, Nicotex luôn gìn
giữ những giá trị nhân văn sâu sắc, chính vì vậy, hàng năm công ty
đều luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
của người lao động cũng như tham gia vào các công tác xã hội.
Đối với CBNV của công ty, kể từ khi cổ phần hoá, thu nhập bình
quân đầu người toàn công ty không ngừng tăng lên, năm 2013
tăng gấp 4,46 lần so với năm 2003 công ty bắt đầu cổ phần hoá. Cổ
tức cho các cổ đông hàng năm đều đạt từ 20% trở lên. Người lao
động trong công ty đều được hưởng chế độ BHXH, Bảo hiểm thân
thể. Hàng năm, CBCNV trong công ty đều được khám sức khoẻ định
kỳ; tổ chức tuyên dương và tặng thưởng cho các cháu học sinh giỏi
là con cán bộ, nhân viên trong công ty; Tổ chức cho CBCNV và gia
đình đi tham quan, nghỉ mát, tạo ra tình cảm thân mật gắn kết
giữa các gia đình, giữa CBCNV với các gia đình trong công ty. Hàng
năm công ty cũng tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá thể
thao tại 2 miền Nam, Bắc, miền Nam vào dịp Kỷ niệm ngày Giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động
1/5, miền Bắc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công ty 13/10,
tạo cơ hội cho CBNV trong các công ty thành viên gặp gỡ, giao lưu
và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn lẫn nhau. Dù trong hoàn cảnh
nào, người Nicotex vẫn luôn hướng tới và phấn đấu có một cuộc
sống “Đầy đủ về vật chất - An lạc về tinh thần” đúng như tâm
nguyện của người đứng đầu công ty mong muốn.
Với các công tác xã hội Nicotex tham gia phong trào đền ơn đáp
nghĩa, uống nước nhớ nguồn; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam

anh hùng, tặng quà gia đình đối tượng chính sách nhân ngày
Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày thành lập QĐNDVN 22/12, ngày vì
người nghèo, đối tượng nhiễm chất độc Dioxin màu da cam v..v…
Công ty đã thành lập “Quĩ Tấm lòng vàng”, từ tiền lương tháng do
CBCNV tự nguyện đóng góp dùng vào các hoạt động từ thiện xã hội
như xây dựng nhà tình thương, nhà đoàn kết; giúp đỡ các hoàn
cảnh gặp khó khăn; đóng góp ủng hộ quỹ bảo trợ học sinh nghèo
học giỏi; quỹ người tàn tật, trẻ mồ côi; ủng hộ đồng bào vùng bị lũ
lụt; chương trình hỗ trợ phụ nữ, nông dân, nông thôn nâng cao
kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp phát triển
kinh tế gia đình và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh các thành tựu nói trên, kể từ khi cổ phần hoá, HĐQTBan Tổng giám đốc Công ty có điều kiện chủ động về công tác nhân
sự, bổ nhiệm đề bạt, điều động cán bộ nhân viên một cách nhanh
chóng; Chủ động cải tổ lại các Quy chế, Quy định hoạt động của
công ty để phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu. Đó là cải cách lại
thể chế trả tiền lương cho người lao động, người làm nhiều hưởng
nhiều, làm ít hưởng ít và không làm không hưởng, không còn tình
trạng sống lâu lên lão làng như trước đây còn ở DNNN; Xếp người
theo năng lực, trình độ chuyên môn, không phân biệt tuổi tac, giới
tính; Cải cách thiết chế tài chính để kiểm soát được tình hình tài
chính công ty luôn lành mạnh, minh bạch. Cải cách công tác kỹ
thuật và kế hoạch.
Hàng năm công ty đều bồi dưỡng, xét đề nghị cấp trên kết nạp
được 4 -5 đảng viên mới.
Với những kết quả mà công ty cổ phần Nicotex đã đạt được như
đã nêu ở trên đã khẳng định đường lối của Đảng, của Quân đội và
sự chỉ đạo của Thủ tưởng Tổng cục hậu cần, của Cục Kinh tế - Bộ
Quốc phòng, sự lựa chọn mô hình về loại hình doanh nghiệp công
ty cổ phần của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc công ty Thuốc BVTV
thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng trước đây, nay là công ty
cổ phần Nicotex và quyết tâm của CBCNV theo mô hình mà Lãnh
đạo công ty đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. 10 năm
với biết bao mồ hôi của những người gắn bó với Nicotex đã đổ
xuống để từ đó, những cây xanh vươn lên và cho bao hoa thơm trái
ngọt. Xin cảm ơn 10 năm cổ phần hoá, xin cảm ơn những người
lãnh đạo đã dám dấn thân đưa công ty đi vào con đường mới đầy
chông gai nhưng cũng đã gặt hái được những vụ mùa bội thu. Xin
cảm ơn sự đồng lòng, quyết tâm đi theo con đường cổ phần hoá
của CBCNV trong công ty ngày nào và giờ đây lại cùng nhau đưa
thương hiệu Nicotex đến những thành công mới. Và Nicotex sẽ còn
thành công, thành công hơn nữa trên con đường chinh phục
những nấc thang mới./.
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THƯỢNG TÁ NGUYỄN DUY VINH NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX VÀ THẾ HỆ 6X
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- Nguyễn Thanh Giang

C

ó lẽ không chỉ riêng tôi mà với thế hệ
6x (sinh những năm 60) chúng tôi,
nguyên Phó giám đốc Nguyễn Duy
Vinh (Lưu Vinh - anh tự nhận mình như vậy)
là một người thầy, người anh, người nêu tấm
gương nghị lực, cách sống cho chúng tôi .
Nói anh là người thầy là bởi “lũ chúng tôi”
như Nguyễn Thanh Giang (Phó giám đốc Công
ty Bình Dương), Đỗ Văn Hóa (Giám đốc Công ty
Tiền Giang), Trần Ngọc Nhật (Giám đốc công ty
Bình Dương), Nguyễn Hữu Hiệu (Giám đốc
công ty Thái Bình,) Nguyễn Đình Thống (Giám
đốc công ty Thanh Thái), Phan Văn Khải
(phòng Kế hoạch), Lê Xuân Phúc (Giám đốc chi
nhánh Nam Định - Công ty Thái Bình), Trịnh
Xuân Thọa (Giám đốc chi nhánh Hải Dương),
hồi đó là thanh niên trẻ (22 - 25) tuổi, trong
đầu chưa có tý gì về mánh lới kinh doanh, đối
nhân xử thế còn non kém, chưa biết gì về ghi
chép sổ sách tính toán, toàn là con nhà nghèo,
chưa bao giờ được cầm trong tay trên 1 triệu
đồng. Khi được làm việc với Lưu Vinh, anh đã là
người chỉ bảo, dậy dỗ cho chúng tôi những bài
học đầu tiên trong kinh doanh cũng như
những kinh nghiêm cuộc sống.
Bài học ghi chép sổ sách kế toán.
Hồi đó mỗi tổ kinh doanh có từ 2-3 người,
thời vụ thì lúc nào cũng sôi sùng sục, người ít
nên chúng tôi hay nhờ nhận hàng, giao hàng,
thu tiền, nộp tiền hộ nhau, hàng tháng đọ sổ,
cuối vụ tính chiết khấu bán hàng, ai cũng rối hết
cả lên, suốt ngày gọi anh “ anh ơi, em làm suốt
đêm mà không biết tiền đi đâu”. Những lúc như

thế, anh lại nói “Chúng mày cứ ỉa ra đấy rồi kêu
ông”. Mắng vậy nhưng chính anh phải làm với
từng tổ, rà soát lại tất cả các khoản. Cứ đến cuối
vụ là nhiều đêm anh phải thức trắng. Tuy chúng
tôi đứa nào cũng được bồi dưỡng qua lớp sơ cấp
kế toán mà công ty mở cấp tốc nhưng lý thuyết
là một đằng thực tế là một nẻo.Với kinh nghiệm
nhiều năm làm trợ lý quân nhu nên anh đã
hướng dẫn chỉ bảo chúng tôi sau một hai vụ,
việc ghi chép, quản lý sổ sách đi vào nề nếp.
Công tác ghi chép quản lý này với chúng tôi là
nhưng bài học rất quý báu để sau này ở các
cương vị quản lý, chúng tôi không đễn nỗi mù
tịt. Trong quan hệ tiền bạc, anh luôn quát bảo
chúng tôi: Một: Đừng có tơ hào tiền hàng của
công ty (anh luôn nói tao nhà nghèo nhưng đi
lính làm quân nhu nằm trên đống tiền, nhưng
luôn giữ được mình); Hai: Anh em trong tổ với
nhau phải công khai sòng phẳng, cho ra cho,
vay rõ ràng, tin nhau, thân nhau một đồng cũng
phải ghi và ký nhận.
Bài học về cách quan hệ năm bắt
thị trường
Anh luôn xua chúng tôi đi thị trường. Nhìn
chúng tôi ngồi tán gẫu ở phòng là anh cáu: “ Cứ
nhìn thấy mặt chúng mày ở nhà là tao ghét”.
Anh luôn nói: “ Cứ đi đi, không kiếm được cái
măng cũng phải được cái või”. Anh luôn dặn
chúng tôi đi đâu, làm viêc với ai, hãy lấy tư cách
là cán bộ của công ty để làm việc, làm việc một
cách đàng hoàng. Những chỗ nào khó khăn bỡ
ngỡ ban đầu, anh luôn đến trước, và sau đó khi
chúng tôi đi lần hai thì trước khi chúng tôi chuẩn
bị đến bao giờ anh cũng gọi điện đến trước: “

anh ơi, nay tôi cử chú Giang, chú Nhật đến làm
việc, có gì các anh giúp đỡ” chính các cuộc gọi
như vậy đã tạo cho chúng tôi sự tự tin hơn. Đây
là bài học cho chúng tôi để hỗ trợ nhân viên
trong các mối quan hệ. Tôi còn học ở anh việc
chung thủy trước sau của các mối quan hệ như
một lần tháp tùng anh đi Tuyên Quang, biết chị
Tường - chi cục trưởng đã nghỉ hưu hai năm,
anh vẫn phải đi tìm bằng được vào nhà để thăm
hỏi động viên chị. Anh bảo chúng tôi “Tuy chỉ
gói quà nhỏ nhưng tình cảm cao hơn, không vì
người ta nghỉ rồi không giúp được mình nữa mà
không đến”. Và sau này, ở các thị trường, nếu có
điều kiện anh đều vào chơi với các cựu thủ
trưởng, chi cục trưởng… anh đã góp phần xây
dựng nên một văn hóa tri ân của Nicotex.
Chúng tôi còn học ở anh sự nhạy cảm về thị
trường, anh bảo: “nghe đại lý thở là phải ngửi
thấy mùi ngay, đang đêm mà nó điện cho
mình hỏi vấn đề A nhưng lại thăm dò tý vấn đề
B là phải nghĩ . Hôm sau phải đi ngay xuống
ruộng, gọi hỏi thăm Chi cục, trạm BVTV để kết
luận và chuần bị hàng đúng lúc”.
Anh cho chúng tôi bài học về nghị lực sống.
Có thời điểm, gia đình anh liên tiếp gặp chuyện
buồn, hết vợ ốm thì lại lượt anh mắc bệnh
trọng, phải đại phẫu, xạ trị nhưng anh với niềm
tin cuộc sống mãnh liệt nên đã vượt qua. Anh
nói: “Bí quyết thì đơn giản, bỏ thuốc lá, bỏ dần
các cuộc chiến về rượu, bia với đối tác khách
hàng, ngồi thiền, ăn ít thịt nhiều rau”.
Anh có nghị lực sống như vậy bởi có sự yêu
đời, với tinh thần người lính, anh luôn “hát
giữa mọi người không ngại ngần…”. Anh còn
làm thơ, thơ không hay nhưng phàm người
dám làm thơ đó là nhưng người có tâm, mà
người có tâm làm thơ thì không phải ai cũng
có. Một trong những bài thơ của anh đã phổ
nhạc thành bài hát truyền thống của công ty.
Anh cùng với nhạc sỹ Kim Tạo còn sáng tác các
bài hát cho công ty Nam Thái Dương, Hà Nội,
Thái Bình. Rõ ràng anh là một tấm gương về
tình yêu công ty, xây dựng văn hóa công ty
bằng cách sống, niềm đam mê của mình.
Sau hơn 22 năm làm việc ở Nicotex, được
làm việc với anh, chúng tôi được nghe anh
mắng nhiều, nhưng đến giờ thực sự đó là
những bài học cho chúng tôi. Nhưng thực sự khi
anh không ở vị trí lãnh đạo cao cấp, anh vẫn
luôn được chúng tôi quý trọng, thậm chí còn
hơn khi anh đương chức. Và bây giờ anh về hưu,
anh gửi lời cám ơn tới mọi người. Những ấn
tương tốt đẹp về anh sẽ còn mãi trong không
chỉ riêng thế hệ những người 6X chúng tôi. Chỉ
xin kết một câu: “Anh vẫn là một Duy Vinh của
Nicotex , một người thầy, người anh của thế hệ
Nicotex 6X chúng tôi”./.

GƯƠNG SANG

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG LÚA

“CHÚNG TÔI ĐÃ QUẢN TRỊ TỐT TỪ KHÂU SẢN XUẤT ĐẾN KHÂU TIÊU THỤ”
- Thùy Oanh

PV: Xin chúc mừng những kết quả
mà Nicotex Cần Thơ đã đạt được trong
việc thực hiện kinh doanh lúa giống. Xin
được hỏi về số lượng nhân sự trong
phòng sản xuất và kinh doanh lúa
giống và tinh thần anh em trong phòng
như thế nào thưa đồng chí?
ĐĐT: Vâng số lượng nhân sự trong
phòng sản xuất và kinh doanh lúa giống từ
khi thành lập ngày 01 tháng 06 năm 2012
đến nay có 3 đồng chí gồm có: 01 đồng chí
trưởng phòng phụ trách công việc chung
của phòng, 01 đồng chí phụ trách quy
hoạch vùng sản xuất cũng như kỹ thuật
nhân lúa giống và đồng chí phụ trách đi thị
trường mở rộng quy hoạch hệ thống đại lý
để tiêu thụ sản phẩm
Tuy đây là ngành nghề kinh doanh mới
đối với công ty nói chung cũng như đối với
từng thành viên trong phòng nói riêng,
nhưng từ khi nhận nhiệm vụ mới và được
sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex,
Ban Giám đốc Công ty Nicotex Cần Thơ nên
anh em rất phấn chấn khi nhận nhiệm vụ
mới, mặc dù biết là còn rất nhiều chông gai
ở phía trước.
PV: Kinh doanh lúa giống là một
ngành nghề kinh doanh hoàn toàn mới
trong hệ thống Nicotex. Khi đưa ý tưởng
về kinh doanh lúa giống ra thực hiện,
công ty đồng chí đã có những thuận lợi
và khó khăn gì?
ĐĐT : Công ty Cần Thơ đặt trên địa bàn
thuần nông, đây là vùng sản xuất lúa gạo
trọng điểm của cả nước. Mặt khác Công ty
đã và đang có đội ngũ tuyên truyền viên
làm công tác xúc tiến bán hàng tới sát
người tiêu dùng cũng như có hệ thống đại
lý trải rộng khắc các huyện thuộc các tỉnh

NICOTEX SỐ 23 (2013) 11

Công ty Cổ phần Nicotex Cần Thơ là đơn vị thứ 2 trong toàn hệ thống tiến hành mở rộng ngành nghề so với ngành nghề
truyền thống của công ty. Mặc dù mới đi vào hoạt động được gần 1 năm, nhưng phòng sản xuất và kinh doanh lúa giống đã
đạt được những thành tựu hết sức phấn khởi. Chúng tôi đã thực hiện bài phỏng vấn với đồng chí Đỗ Đắc Tuấn ( ĐĐT) trưởng
phòng sản xuất và kinh doanh lúa giống về vấn đề này.

mà công ty quản lý. Một vấn đề nữa là từ xa
xưa các cụ thường có câu “Nhất nước, nhì
phân, tam cần, tứ giống” đó là điều kiện
thuận lợi để công ty quyết định mở rộng
ngành nghề sang sản xuất và kinh doanh
lúa giống này.
Nhưng trong khi thực hiện thì cũng
không tránh khỏi những khó khăn và một
trong những khó khăn thường gặp là:
Tình hình nhân sự còn yếu về chuyên môn,
thiếu về số lượng, chưa nắm hết được tình
hình cơ cấu giống trong các vụ thuộc các
vùng cũng như nông dân sạ một giống
nào đó mà gặp bất trắc như sâu bệnh phát
triển mạnh hoặc thương lái không mua
lúa giống đó thì vụ sau nông dân đổi
giống khác; mặt khác khi gặp thị trường
bất ổn như giá lương thực thu mua xuống
thấp không lãi thì nông dân không đầu tư
mua giống xác nhận mà đổi giống lương
thực cho nhau để gieo sạ vụ sau. Do đó gây

không ít khó khăn cho việc sản xuất lúa
giống cho vụ sau vì phải xác định cơ cấu
giống cho vụ kế tiếp là 4 tháng.
PV: Những kết quả đạt được của
phòng sản xuất và kinh doanh lúa
giống
ĐĐT : Như đồng chí đã biết đây là
ngành nghề kinh doanh mới của toàn hệ
thống Nicotex cũng như của phòng sản
xuất và kinh doanh của công ty Nicotex Cần
Thơ nên kết quả kinh doanh của ngành
nghề này còn rất khiêm tốn, cụ thể như
sau: Về chủng loại từng loại giống thì
phòng mới sản xuất và đưa vào tiêu thụ
được một số giống lúa thuần như giống lúa
OM6976, OM5451, OM4218, OM2517,
OM7347, OM4900, IR50404, Jasmine85.
Về sản lượng thì tới hết tháng 6 phòng đã
sản xuất được trên 200.000kg thóc giống
và tới hết tháng 6 phòng đã tiêu thụ ra thị
trường gần 200.000 kg.
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PV: Thị trường đã có những phản hồi
như thế nào đối với sản phẩm của các
đồng chí. Các cơ quan chức năng có động
thái như thế nào?
ĐĐT : Tiếp bước, phát huy những thành
quả mà các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi thậm
chí cả xương máu xây dựng và phát triển được
thương hiệu Nicotex, thể hiện ở khẩu hiệu:
“Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong
muốn của Nicotex” của công ty đưa ra từ khi
mới thành lập, do đó tôi cùng với anh em trong
phòng luôn biết ơn và xây dựng phát huy ngày
một lớn mạnh những thành quả đó, để làm
được như vậy thì phải quán triệt thực hiện tốt
từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Chất
lượng phải đảm bảo, giá cả hợp lý, cung ứng
kịp thời. Do đó sản phẩm của công ty ra thị
trường đã dần được bà con nông dân tin dùng.
Các giống lúa công ty sản xuất ra đều được
trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm
cây trồng vùng Nam bộ kiểm định và cấp giấy đạt
chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật số QCVN 0154: 2011 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn ban hành. Các cơ quan chuyên môn thì rất
ủng hộ chúng tôi, bởi vì giống lúa mà chúng tôi
cung cấp ra thì trường đều là lúa thuần, có chất
lượng gạo tốt và cho hiệu quả cao.
PV: Kế hoạch sắp tới của các đồng chí
trong sản xuất và kinh doanh giống lúa
là gì?

ĐĐT :Kế hoạch trong thời gian tới của
phòng sản xuất và kinh doanh giống lúa
là tiếp tục sản xuất các loại giống lúa
thuần nhằm đáp ứng nhu cầu của người
nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long
cũng như dần nâng cao uy tín ngành
giống cây trồng của công ty. Bên cạnh đó
phòng cũng nghiên cứu báo cáo đề suất
với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Nicotex, Ban Giám đốc công ty Nicotex
Cần Thơ đề án phát triển sang kinh doanh
một số giống rau màu khác để tăng
trưởng doanh thu.

PV: Trong mô hình “ CLB nhà nông
Nicotex”, việc sản xuất và kinh doanh
giống lúa có những hỗ trợ và liên kết gì
thưa đồng chí?
ĐĐT: Về mặt này ngay từ khi thành lập
đến nay phòng luôn gắn kết với đội tuyên
truyền viên, đặc biệt là tuyên truyền viên tại
thị trường Cần Thơ trong việc hoạch định
vùng sản xuất nguyên liệu. Chúng tôi cũng
thực hiện tuyên truyền tới đại lý, người dân
về ngành nghề lúa giống của công ty. Và
trong thời gian tới, với mô hình “CLB nhà
nông Nicotex”, người nông dân tham gia
trong câu lạc bộ sẽ sử dụng bộ lúa giống,
thuốc BVTV của công ty sản xuất cũng như
được cán bộ kỹ thuật công ty tư vấn về cách
chăm sác đồng ruộng phòng trừ sâu bệnh
theo các chương trình IBM của nhà nước.
Ngoài ra tiến tới nông dân sẽ được bao tiêu
sản phẩm làm ra và những vùng nào làm tốt
thì công ty sẽ chọn là vùng sản xuất giống
lúa nguyên liệu cho công ty.
Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng
chí. Chúc đồng chí và các đồng chí trong
phòng sản xuất và kinh doanh lúa giống
sức khoẻ và thành công với những dự án
của mình! Chúc công ty Nicotex Cần Thơ
luôn vững mạnh và hoàn thành tốt
những kế hoạch được giao./.

LỐI BUÔN BÁN
TỐT NHẤT
- Vịnh Thi

T

ôi quen biết một ông chủ, ông buôn bán đồ điện, vật liệu
xây dựng và hóa chất. Ông có hai tòa nhà lớn kinh
doanh, mấy ngàn mét vuông nhà kho và nhà mặt phố,
lượng buôn bán mỗi ngày rất lớn. Trong một thành phố huyện ông
là một ông chủ tên tuổi rất nổi, rất giỏi khi doanh.
Ông đã ngoài năm mươi tuổi, dung mạo bình thường, nói năng
cũng ít. Đầu tiên ông đã từng qua đông bắc,từng bị coi là “kẻ phiêu
dạt” đã từng làm thợ mộc, thợ sơn, thầu khoán nhà đất, làm nghề
nuôi trồng thủy sản ở ven biển, việc gì bẩn, việc gì nặng, việc gì khổ
ông cũng đã từng. Sau đó đến một phố huyện, ông thuê một gian
mặt phố bán sơn, phát triển dần từng bước, rồi tiến lên làm ăn lớn,
cuối cùng có qui mô như hiện nay. Cho đến tận lúc này, ông vẫn
hàng ngày dậy sớm về muộn, làm việc tại cửa hàng.
Tôi rất thân với ông. Chúng tôi thường xuyên ngồi với nhau,
nhưng rất hiếm nghe ông kể việc quá khứ. Ông buôn bán rất
hoạt, phàm những gì khách yêu cầu, không hàng gì là ông không
làm được.
Một lần đến chơi ở cửa hàng của ông, có một vị khách xách đến
một thùng sơn quét tường bên trong đã mở nắp, rõ ràng đã dùng
rồi. Vị khách nói:
- Ông chủ, loại sơn này chất lượng kém, tôi xin trả lại.
Ông chủ không một lời oán thán, vui vẻ nói:
- Được.
Ông gọi người bán hàng trả vị khách tiền theo nguyên giá, vị
khách vui vẻ ra về.
Chứng kiến tận mắt việc này, tôi có vẻ bất bình, nói:
- Thiên hạ làm gì có việc này, sơn đã sử dụng, sao lại trả
cửa hàng?
Ông chủ cười, nói với tôi,
- Lão đệ này, buôn bán mà, phải nhìn xa, tôi tuy mất một thùng
sơn, nhưng không mất hòa khí, không mất lòng tin.
Từ đáy lòng, tôi thán phục nói:
- Ông là người buôn bán tốt nhất. Đây là lối buôn bán tốt nhất.
Không ngờ ông lắc lắc đầu, không tán thành lời tôi nói.
Ông bảo:

- Buôn bán tốt nhất không phải những việc này. Kiếm chút tiền
không coi là gì. Hôm nay tôi sẽ nói với anh thế nào là buôn bán tốt
nhất tôi cảm thấy hài lòng!
Sau đó ông kể với tôi chuyện buôn bán tốt nhất của ông.
Người bán hàng đầu tiên ông nhận đã làm với ông ba năm,
nhập hàng, phân phối hàng, bán hàng thu tiền, toàn là do anh này.
Anh rất thông minh, cũng rất tháo vát, nghiệp vụ càng ngày càng
thành thạo. Đang lúc làm đắc ý nhất, thì ông cho anh một khoản
tiền lớn bảo:
- Nhà mẹ đẻ tuy tốt, cũng không phải là đất ở lâu dài, cậu cũng
đã thành thục, hãy ra đi một chuyến.
Người bán hàng lưu luyến ra đi. Hiện nay anh tiêu thụ gỗ ở một
thành phố khác, tài sản có lẽ lên tới mấy chục triệu.
Người bán hàng thứ hai đầu óc tinh anh, cũng rất cần mẫn.
nhanh nhẹn. Sau khi thông thạo nội tình, anh bắt đầu không yên
phận. Mỗi ngày thu biết bao nhiêu là tiền, anh có vẻ đỏ mắt.Thế là
hôm nay lấy mấy chục, ngày mai lấy một trăm, buổi tối đi thoải
mái.Ông chủ lòng biết bụng rõ. Một hôm khi anh đang đút tiền vào
túi thì bị ông chủ bắt gặp. Ông chủ không nóng nảy, gọi anh đến
trước mặt bình tĩnh ôn hòa nói:
- Người sống trên đời, phải ngay thẳng đứng đắn, thật sự là
một con người, để người ta tin thì mới không sống phí hoài cả
một đời.
Sau đó ông cho anh một khoản kinh phí, bảo anh ra đi buôn
bán. Về sau anh này không làm ông mất mặt, anh buôn bán đồ
gốm sứ ở một thành phố huyện, ăn nên là ra, phất như diều.
Người thứ ba thi đại học không đỗ, gia đình rất khó khăn, đã
tìm đến chỗ ông làm thuê. Mỗi tháng có thể kiếm một ngàn đồng,
không lo ăn uống, lại còn trợ cấp về nhà. Dần dần anh cũng yên
tâm với hiện trạng. Ông chủ nói với anh:
- Cậu không thể sống cả đời giữ cửa như tôi. Cậu còn phải thi
đại học, ra đi xem cuộc đời, làm nên sự nghiệp lớn.
Thế là anh vừa làm thuê, vừa ôn thi. Anh cũng rất ngoan,
bình thường chịu khó học tập, năm thứ hai dự thi đại học, thi
đậu vào trường đại học trọng điểm. Trong thời gian theo học,
mỗi học kỳ, ông chủ còn cho một khoản trợ giúp học phí và sinh
hoạt phí….
Vừa nói ông chủ vừa chỉ vào mấy nhân viên bán hàng trong
sảnh lớn bảo:
- Làm ở chỗ tôi chỉ là tạm thời, tôi sẽ lần lượt cho ra đi từng
người. Đây chính là lối buôn bán tốt nhất của tôi.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Cách ngôn”số 12 năm 2007)
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Ba người thầy vĩ đại
- Lê Nam
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hi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người
hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?" Hasan đáp:
"Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các
vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời
gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa
mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi
nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người,
ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem
có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm
chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở
chung với một tên trộm." Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã
nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm
đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta
đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì
chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ
thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có
lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không
ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng,
tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều
vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm
vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có
một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng
sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác.
Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại.
Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng
biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con
người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ
và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt
trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải
không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa
thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết
ánh sáng từ đâu đến không?" Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và
nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi
đâu?" Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim
cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản
thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này

không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy.
Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học
hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia.
Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà
ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn
làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học
hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật./.
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điều
giản dị

1. Bạn không thể thành công khi đơn độc. Câu chuyện nào kể
về những thành công đều nói về những con người hết sức tương
trợ lẫn nhau. Ai cũng có tài năng và điều kiện riêng biệt. Hãy làm
những gì bạn cho là tốt nhất và khích lệ mọi người phát triển trên
"đất" của họ.
2. Sự bền chí luôn luôn thắng cuộc. Nếu không bỏ cuộc, bạn
không thể nào thất bại. Khi gặp trở ngại, cố gắng tìm những con
đường khác nhau để vượt qua. Hãy lắng nghe những lời đanh thép
của Winston Churchill hét lên trong giờ phút đen tối nhất của nước
Anh“Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc”.
3. Mỗi ngày nên dành một chút thời gian để tập trung vào nội
tâm. Có người gọi đó là THIỀN. Hãy lắng nghe những lời thì thầm
tận đáy lòng của bạn!
4. Nếu bạn không bằng lòng với bản thân của ngày hôm nay thì
đừng mong rằng ngày mai sẽ khác. Hãy thay đổi thái độ, cách nghĩ
và cách sống để sớm nhận được những thay đổi mới trong tương lai.
5. Bạn là sản phẩm của những ý nghĩ. Nếu bạn muốn có nhiều
hơn những gì bạn nghĩ mình đang sở hữu, thì đừng bao giờ tốn thời
gian và năng lượng cho những ý nghĩ tiêu cực.
6. Bạn luôn nhận được những gì bạn gửi đi. Nếu bạn muốn được
giúp đỡ, trước hết hãy là người luôn sẵn sàng giúp người khác. Nếu
bạn muốn thành công, hãy hết lòng giúp mọi người có được những
gì họ muốn.
7. Cuộc đời cũng giống như một bộ phim. Bạn là người viết kịch
bản, là nhân vật chính, là đạo diễn và là nhà phê bình. Rồi phim
cũng chấm dứt. Sống không phải để tồn tại, mà sống để làm nên giá
trị của cuộc đời. Điều quan trọng là làm sao mỗi ngày trôi qua là
những giây phút tuyệt vời nhất. Vì bạn chẳng có gì ngoài những
khoảng khắc hiện tại.
Lê Thị Ngọc Yến
( Công ty Nicotex Gia Lai ST)
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của một quyết định đúng đắn
- Hà Văn Trở

ông ty Cổ phần Nicotex tiền
thân là doanh nghiệp Nhà nước
trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt
động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện
chủ trương đổi mới sắp xếp lại doanh
nghiệp, Nicotex đã là đơn vị tiên phong
trong công tác cổ phần hoá. Sau cổ phần
hóa, công ty vẫn phát huy được truyền
thống và tiếp tục phát triển. Với trên 20
năm tồn tại và phát triển, sau khi đổi mới
Công ty Cổ phần Nicotex hoạt động phát
triển khá tốt.

C

lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang có
xu thế bị tư nhân lấn át. Thực tế trong giai
đoạn vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp
Nhà nước sau khi cổ phần đã dần bị mai
một, mất tên tuổi, thương hiệu, Nhà nước
mất vốn, người lao động bị mất việc. Với
công ty cổ phần Nicotex, khi chuyển sang
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần,
HĐQT và Lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục giữ
vững và phát huy truyền thống đoàn kết,
năng động, sáng tạo trong kinh doanh,
tiếp tục phát huy tốt vai trò của người lính
trên mặt trận kinh doanh, khai thác được

Là doanh nghiệp Quân Đội, Nicotex
luôn rất tích cực với các hoạt động của các
tổ chức Đảng, đoàn thể, và tham gia
nhiều phong trào hoạt động xã hội tiêu
biểu. Do vậy, khi chuyển sang cổ phần
hóa, vấn đề đặt ra là liệu doanh nghiệp có
tiếp tục giữ vững được truyền thống, khi

các lợi thế vốn có. Thông qua phương án
hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân
phối lợi nhuận, chia cổ tức, hàng năm
HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã công
khai các mục tiêu hoạt động, tranh thủ ý
kiến sáng tạo của đội ngũ cán bộ có nhiều
năm kinh nghiệm, đồng thời sử dụng tốt

các yếu tố, các nguồn lực mới. Đặc biệt
những năm đầu khi mới cổ phần hoá, giá
cả thị trường nhiều mặt hàng, thị trường
truyền thống luôn biến động, nhiều mặt
hàng của công ty bị tồn dư nhiều, vốn cho
kinh doanh hạn chế, nên việc bám nắm
thị trường rất khó khăn. Phát huy tính
sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ quản lý và người lao động, kết
hợp với sự tăng cường lãnh đạo từ cấp
công ty đến cấp chi nhánh trước kia và
công ty con hiện nay, vì vậy những khó
khăn vướng mắc luôn được chú trọng để
kịp thời tháo gỡ.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt,
môi trường kinh doanh ngày càng phức
tạp, song nhiều năm qua thương hiệu
Nicotex vẫn được giữ vững và phát triển
trên thị trường. Để mở rộng kinh doanh,
phát triển doanh nghiệp, công ty luôn xây
dựng mục tiêu đảm bảo hài hòa ba lợi ích
Nhà nước, Cổ đông và Người lao động. Khi
cổ phần hóa, số vốn điều lệ của công ty chỉ
có 5,2 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ đã
được nâng lên gần 10 lần. Tổng giá trị tài
sản doanh nghiệp tại thời điểm hiện nay
so với thời điểm cổ phần hoá đã tăng lên
xấp xỉ 6 lần, tiềm lực kinh tế của doanh
nghiệp được hình thành, tích luỹ dần lớn
mạnh, đảm bảo đủ sức cạnh tranh với thị
trường. Công tác quản lý tài chính dần
dần được hoàn thiện bằng hệ thống cơ
chế kiểm soát chặt chẽ từ công ty mẹ đến
công ty thành viên, đảm bảo tính công
khai minh bạch.
Với quyết tâm của Ban lãnh đạo công
ty, mong muốn đưa Nicotex phát triển trở
thành doanh nghiệp hàng đầu hoạt động
kinh doanh phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Bằng tiềm lực nội tại tích lũy qua
các năm và các nguồn vốn huy động tín
dụng, sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ
trợ của Chính phủ, công ty đã thực hiện
đầu tư một khối lượng rất lớn tài sản về cơ
sở hạ tầng, đất đai, nhà xưởng, nhà làm
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việc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận
tải và các công trình phụ trợ khác với tổng
giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng, đảm bảo
cho một Nicotex phát triển bền vững.
Mười năm thực hiện cổ phần hoá
doanh nghiệp, vừa ổn định mô hình tổ
chức và vừa phát triển hoạt động kinh
doanh theo mục tiêu chiến lược, và hoàn
thiện hệ thống quản lý xuyên suốt trong
toàn hệ thống. Công ty đã phải trải qua
những trận “Cuồng phong” ở tầm vĩ mô
bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế, ảnh
hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam và
hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù bị
ảnh hưởng sâu sắc của khủng hoảng kinh
tế, Chính phủ áp dụng các biện pháp
mạnh để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô,
kiềm chế lạm phát, nhưng bằng các giải
pháp riêng của doanh nghiệp, công tác
đảm bảo Tài chính cho công ty hoạt
động sản xuất kinh doanh vẫn được đáp
ứng đầy đủ kịp thời. Hàng năm, công ty
đều đạt mức tăng trưởng cao về mọi mặt.
Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 20 40%/năm. Doanh thu năm 2003 là 82,4
tỷ đồng, sau 10 năm thực hiện cổ phần
hoá,doanh thu đã tăng gấp hơn 6 lần và
so với trước thời điểm cổ phần hoá thì còn
cao hơn nhiều lần. Nicotex cũng hoàn
thành kế hoạch và các mục tiêu phát
triển; Thu nhập bình quân của người lao
động năm sau cao hơn năm trước từ 1020%; Mức chia cổ tức cho cổ đông đạt từ
20 - 33%/vốn điều lệ. Chấp hành nghiêm
chỉnh quy định của pháp luật về hoạt
động kinh doanh, hoàn thành đầy đủ
nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với sự
quyết tâm và biện pháp điều hành khôn
khéo, linh hoạt của Chủ tịch HĐQT - Tổng
giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ có kỷ luật
của đội ngũ cán bộ quản lý và ý thức chấp
hành kỷ luật của tập thể người lao động,
Công ty cổ phần Nicotex đã vượt qua khó
khăn, đưa công ty vững bước trên con
đường phát triển.

Không chỉ
chú trọng phát
triển, mở rộng
thị trường và
hoạt động kinh
doanh. Công ty
luôn chú trọng
đến công tác
phát triển
nguồn nhân lực,
đội ngũ quản lý
được bổ xung
đầy đủ, đáp ứng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty và đặc biệt đội
ngũ nhân sự làm công tác quản lý Tài
chính - kế toán trong toàn hệ thống
Nicotex. Từ chỗ mỗi Chi nhánh tại thời
điểm cổ phần hoá chỉ có 1- 2 người làm
công tác kế toán, đến nay mỗi công ty
thành viên trong hệ thống Nicotex đã có
một phòng Tài chính - Kế toán với số lao
động từ 3-5 người, đảm bảo phục vụ tốt
cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo an
ninh Tài chính được an toàn và minh bạch.
Với lực lượng lao động được đào tạo cơ
bản và thường xuyên được bổ xung kiến
thức quản lý, học tập, rèn luyện ý thức đạo
đức, đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và
cán bộ làm công tác Tài chính nói riêng đã
dần dần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Thành quả 10 năm của Nicotex đạt
được sau thực hiện cổ phần hoá thật là
không nhỏ, nó đã thể hiện một quyết tâm
tự lực, một quyết định đúng đắn của
người cầm lái và ý trí vươn lên, khát khao
đi tới con đường mới tươi sáng hơn, đẹp
đẽ hơn, một con đường độc lập, tự chủ.
Tuy nhiên, trong sự thành công của
Nicotex trong 10 năm qua, đã xuất hiện
những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp
không thể chấp nhận của một cán bộ làm
công tác quản lý Tài chính, những sai lầm,
yếu kém trong công tác quản lý, điều
hành của một số cán bộ quản lý đã làm
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động

kinh doanh. Đây là những bài học đắt giá
cho những người làm lãnh đạo điều hành
và cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tài
chính - kế toán, cần nêu cao hơn nữa,
phát huy hơn nữa kỹ năng quản lý, kỹ
năng lãnh đạo và nâng cao đạo đức nghề
nghiệp, nâng cao hơn nữa trình độ
chuyên môn nghiệp vụ vì sự phát triển
của công ty, vì sự phát triển sự nghiệp của
mỗi người
Mười năm với cuộc đời một con
người là quá ngắn, 10 năm với một
doanh nghiệp không phải là dài, nhưng
10 năm một quãng đường đã đi của một
doanh nghiệp, mỗi con người Nicotex
nói chung có thể đã đủ thời gian để nhìn
lại thành quả đã đạt được, những khó
khăn thuận lợi đã qua, nhìn lại chính
bản thân mình, những việc đã làm được
và những dự định, những mục tiêu còn
đang thực hiện, để từ đây xác định trách
nhiệm của cá nhân, của tập thể đóng
góp cho một hướng đi. Chúng ta không
thể hoan hỷ bằng lòng với kết quả đã
đạt được sau 10 năm, mà phải tiếp tục
phấn đấu để đạt được những khát khao,
những mục tiêu cao cả, tiếp tục cho một
sự phát triển bền vững, phát triển cao
hơn và vươn xa hơn lên tầm cao mới để
rồi 30 năm, 50 năm, 100 năm và sau
này, các thế hệ người Nicotex tự hào
rằng ta là người đã góp phần xây dựng
lên một Nicotex trường tồn./.

Gãc häc tËp

NGUYÊN TẮC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỔ ĐỊNH
- Phòng Pháp chế

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ
những TSCĐ sau đây:
- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động
sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của
doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của
doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của
doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh
nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh,
bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe
đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động
do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm
quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý
khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho
người lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này
có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời
gian và tính chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích
khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ
quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.
4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa,
khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi
thường của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản
với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan
bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng
tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì
phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh
nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với
TSCĐ cho thuê.
6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ
thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của
doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi

đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua
lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được
trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
7. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều
chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải được các tổ
chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20%
nguyên giá tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là
thời điểm doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và
thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp
quyết định nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.
Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu
hao của các TSCĐ nói trên là thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần.
8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị doanh
nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần
chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách
kế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí
sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm
bắt đầu phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển
thành công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ
ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực
hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán
doanh nghiệp.
10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng,
doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện
quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự
chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều
chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí
khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa
vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau
thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố
định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt
quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản
cố định theo quy định.
11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và
trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn
về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì
giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có
hiệu lực thi hành của Thông tư này./.
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Từ số bản tin này, BBT Bản tin Nicotex sẽ trích lục, đăng tải các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của
các doanh nghiệp nói chung và của hệ thống Nicotex nói riêng.
Số bản tin 23, mời quý độc giả cùng tham khảo phần quy định về “Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định” tại điều 9,
Chương III của thông tư Số: 45/ 2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định được ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Gãc häc tËp

NICOTEX SỐ 23 (2013) 18

Cách chặn virus lây nhiễm qua USB KHÔI PHỤC CÁC TẬP TIN ĐÃ XÓA CỰC ĐƠN GIẢN
Nhiều phần mềm độc hại sẽ lây nhiễm khi người dùng cắm
USB từ máy tính bị nhiễm virus sang máy tính “sạch” khác. Trong
đó phổ biến và nguy hiểm nhất phải kể tới virus Autorun.
Virus Autorun lây lan chủ yếu qua các thiết bị nhớ di động và tạo ra
file autorun.inf trên các thiết bị nhớ và sẽ tự động kích hoạt virus, các
phần mềm độc hại có trên USB nếu chẳng may trên USB có chứa loại virus
này. Bên trong file autorun.inf sẽ có một đường dẫn của virus thực sự. Khi
khi người sử dụng kết nối USB với máy tính, virus lợi dụng thói quen sơ hở
của người sử dụng, thường click đúp vào biểu tượng ổ đĩa USB trong My
Computer, để
xâm nhập.
Và t r o n g
trường hợp máy
tính của bạn
chưa cài đặt một
phần mềm diệt
virus nào, hoặc
những phần
mềm diệt virus
lại chưa kịp nhận ra những “kẻ khả nghi” ẩn bên trong. Thậm chí, đôi khi
những virus này còn khiến cho các chức năng cơ bản của hệ thống như
Task Manager, Folder Options và Regedit không thể kích hoạt.
Tuy nhiên có một cách giải quyết khá đơn giản cho vấn đề này là tạo
ra một file chạy autorun mặc định trước cho USB với khả năng “đề kháng”
cao như không thể xoá, sửa, truy cập trên file đó. Đầu tiên bạn cần kết nối
USB với máy tính và chuyển phân vùng USB này sang định dạng NTFS
thay cho mặc định FAT/FAT32 bằng cách chọn Start/Run, trong hộp thoại
Run, gõ Convert :
/FS:NTFS, sau đó
chọn OK.
Ngoài ra, bạn có
thể click chuột phải
vào biểu tượng USB
trong My Computer,
chọn Format, trong
phần định dạng ổ
thì chuyển sang
NTFS. Với thao tác
này thì dữ liệu trong
USB sẽ bị xóa hết, do
đó bạn hãy sao lưu những gì quan trọng trước khi làm.
Tiếp theo bạn tạo 1 file autorun.inf bằng cách mở chương trình
Nodepad bằng đường dẫnStart/Programs/Accessories/Nodepad. Tại
giao diện của chương trình chọn menu File/Save, mục Save in chọn nơi
lưu là USB, đặt tên file là autorun.inf trong mục File name, chọn kiểu file
trong mục Save as type là All File. Tiếp theo click chuột phải vào file vừa
tạo ra và chọn thuộc tính read-only để không thể sửa đổi những nội dung
của file này.
Cuối cùng để tăng tính bảo mật hơn nữa của file autorun.inf vừa tạo
ra, bạn đọc nên cấm mọi quyền truy xuất đến file này bằng cách vào
Start/Run và gõ lệnh cacls \autorun.inf và chọn chếđộ hidden cho file
chạy này./.

Với Pandora Recovery, bạn có thể phục hồi các tập tin trên đĩa
cứng, thẻ nhớ, USB một cách đơn giản.
Đôi lúc bạn format thẻ nhớ, USB… mà quên rằng trong đó có một tài
liệu quan trọng chưa được chép lại. Thao tác xóa trên thẻ nhớ USB là thao
tác xóa vĩnh viễn, rất khó để phục hồi lại ngoại trừ bạn có một phần mềm
chuyên dụng. Pandora Recovery là một ứng dụng miễn phí có chức năng
tương tự. Pandora Recovery cho phép bạn tìm kiếm và phục hồi các tập
tin đã xóa, ngoài ra bạn còn có thể xem trước tập tin ảnh hoặc tài liệu
trước khi phục hồi.

Quá trình phục hồi khá đơn giản, khi khởi động ứng dụng xong, bạn
sẽ được yêu cầu kiểm tra thùng rác, hãy chắc chắn rằng bạn đã không thể
tự phục hồi và cần đến Pandora Recovery. Chọn mục No, I did not find my
file và nhấn Next.
Bước tiếp theo, bạn sẽ thấy một danh sách tên các ổ đĩa và thiết bị lưu
trữ hiện đang kết nối với máy tính của bạn, click chọn ổ đĩa mà bạn muốn
Pandora Recovery quét đề
tìm các tập tin muốn
phục hồi.
Bây giờ, bạn sẽ có 3
lựa chọn: thứ nhất là
bạn sẽ duyệt thẳng đến
tập tin muốn phục hồi,
hai là phục hồi theo
nhóm các tập tin theo
tên, kích cỡ, định
dạng… thứ ba là quét
sâu. Tùy theo mục đích mà bạn có thể lựa chọn các quét phù hợp. Khi đã
xác định phương thức quét, hãy nhấn Next để sang bước tiếp theo. Ở bước
tiếp theo Pandora Recovery sẽ hiển thị cho bạn thời gian đếm lùi của quá
trình quét.
Khi quá trình quét hoàn tất, bạn sẽ được cung cấp danh sách các tập
tin đã xóa. Tập tin có màu đen là tập tin có thể phục hồi, tập tin có màu đỏ
là tập tin không thể phục hồi nguyên vẹn. Nhấn chuột phải vào tập tin
Recover-to để tiến hành phục hồi tập tin đó. Tại cửa sổ Recover, bạn nhập
đường dẫn đến thư mục chứa tập tin sau khi được phục hồi hoặc nhấn nút
Browse đến thư mục có sẵn. Ngoài ra bạn cũng có thể thiết lập các thuộc
tính Archive, Hidden, System cho tập tin sau khi phục hồi.
Cuối cùng chỉ việc nhấn chuột vào nút Recover Now để bắt đầu quá
trình phục hồi.
Bạn có thể download Pandora Recovery miễn phí về cài đặt. Pandora
Recovery tương thích trên mọi Windows./.
Phòng CNTT Công ty Truyền thông Nicotex

Một câu chuyện

cảm động về tình mẹ

C

ái nghèo cái đói thường trực trong
ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường
như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không
buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách
đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng
nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn
bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng
cho người chồng, người cha vắn số.
Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không
đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa
duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi,
chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật
hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị.
Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm
giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả
bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày
một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi
giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị.
Học hết cấp hai, cậu thi đậu vào trường
cấp ba trọng điểm của thành phố. Gánh nặng
lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không
may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay
cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh
quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao
động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi
lại bình thường như xưa nữa nói chi đến
chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện,
thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học:
- Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm
ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học
phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp
15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra.
- Có thế nào con cũng không được bỏ
học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con
chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con
không phải bận tâm.
Hai mẹ con tranh luận rất lâu, cậu kiên
quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ
mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì
lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm

chế được, mẹ giơ tay tát cậu một cái vào
má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát
đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu
tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc
nức nở…
Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập
học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng
hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần…
Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lè vác bao
tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo
vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến
muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng
thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào.
Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói:
-Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi
kiểm tra.
Chị cẩn thận tháo túi.
Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy
khẽ cau lại, giọng lạnh băng:
-Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi
không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích
mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình
ăn. Đấy, chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ,
vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc
xanh đỏ, cả cám gạo nữa, đây còn có cả ngô
nữa… Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm
sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa
nói vừa lắc đầu.
- Nhận vào.
Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh
dấu vào bảng tên của học sinh.
Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng
đến bên thầy nói:
-Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung
vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí
được không thưa thầy?
-Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước.
Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên
nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay,
khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì

chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại
bước thấp bước cao ra về.
~*~
Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con
trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau
mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm:
- Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi
đã nói phụ huynh nộp gạo gì, chúng tôi cũng
nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn
chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà
nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị
nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu
chúng tôi có thể nấu cơm chín được không?
Phụ huynh như các chị không thấy thương
con mình sao?
- Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng
nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ
bối rối.
- Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một
mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng
trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào ! Giọng thầy
gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên
nhìn chị.
Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng
bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại
lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về. Dáng chị
liêu xiêu, đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập
như đổ lửa.
~*~
Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp
gạo. Chị lại đến. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, mồ hôi
mướt mải trên trán, ướt đẫm lưng áo của
người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá
sức với chị.
Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra.
Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy.
Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để
người phụ nữ ấy nhớ:
- Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi
quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm
mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này.
Chị mang về đi. Tôi không nhận !
Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất.
Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực
bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát.
Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi, chan
chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam
chịu và cùng quẫn. Có lẽ, chị khóc vì tủi thân
và xấu hổ. Khóc vì lực bất tòng tâm.
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Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói
gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc
tấm tức đến thế.
Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị
dạng. Một bên chân quắt queo lại.
- Thưa với thầy, gạo này là do tôi… Tôi đi
ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được.
Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi
làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm
hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm
ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho,
kiên quyết không để con tôi thất học. Có học
mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ
có hai mẹ con, cha cháu mất sớm… Thầy
thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp
gạo, con tôi thất học mất !
Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng
thế. Trời còn tờ mờ, khi xóm làng còn chưa
thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời
khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng,ngõ hẻm
xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm
thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người
trong thôn biết.
Lần này người bị xúc động mạnh lại là
thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rôi nhẹ
nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ :
- Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ ! Chị làm
tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải
với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông
báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh
này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho
học sinh vượt khó.
Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống
quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy
thầy. Giọng chị van lơn:
- Xin thầy. Tôi có thể lo cho cháu, dù
không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được.
Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ
xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây
là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín giùm cho.
Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người
mà chị mang một hàm ơn lớn, đưa tay quệt
mắt rồi lại nặng nhọc, liêu xiêu ra về.
Lòng thầy xót xa.
Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động
này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu
trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường
miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho
cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài

ra,học lực của cậu rất khá, đủ tiêu
chuẩn nhận được học bổng của trường.
Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh
sách những học sinh xuất sắc của
trường. Cậu thi đậu vào trường đại học
danh tiếng nhất của Thủ Đô. Trong buổi
lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi
tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ
cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm
cười sung sướng.
Có một điều rất lạ rằng trên sân
khấu hôm ấy, có ba bao tải dứa sù sì
được đặt trang trọng ở một góc phía
ngoài cùng, nơi mọi người có thể dể
dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc
mắc,không hiểu bên trong ấy chứa thứ
gì.
Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy
hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu
chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con
học thành tài.
Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy
hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng
phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là
ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật
nguyền lặn lội khắp nơi xin về.
Thầy nói:
- Đây là những hạt gạo mang nặng mồ
hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết
mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền, vàng
cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi
kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu.
Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì
kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người
phụ nữ chân chất, quê mùa đang được thầy
Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân
khấu.
Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu
há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ
rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính
là người mẹ thân yêu của cậu.
- Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ
khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn
động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng
tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm
gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ
bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý
và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi
muốn thông qua câu chuyện cảm động này,

giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng
ta về đạo đức và lối sống, về tình người và
những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần
nữa chúng ta vinh danh những người cha,
người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì
tương lai con em…
Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp
và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng
nghe thấy gì nữa cả,mắt cậu nhòe nước. Mẹ
cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã
sớm điểm bạc, mắt bà cũng chan chứa niềm
hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy
đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến.
Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ
đứng trước đám đông. Run run vì những lời
tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho
mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ
tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị
không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay
đạo lý lớn lao ấy.
Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy
lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc
thành tiếng:
- Mẹ ơi ! Mẹ của con…
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