
THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ CÔNG TY CP NICOTEX
 NHÂN DỊP XUÂN CANH TÝ 2020

Mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước. Nhà nhà, người người đang nhộn nhịp mua 
sắm và hân hoan chào đón tết cổ truyền để được đoàn tụ cùng gia đình.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, thay mặt HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty NICOTEX, tôi xin gửi 
lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng gia đình một 
năm mới DỒI DÀO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, BÌNH AN!

Năm 2019 là một năm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn. Từ việc thắt chặt của cơ quan 
quản lý nhà nước về việc cấm một số sản phẩm, trong đó có các sản phẩm chủ lực của Nicotex đã 
tạo ra nhiều khó khăn và thách thức cho toàn công ty. Nhưng chính điều đó cũng tạo nên động lực 
giúp cán bộ công nhân viên công ty gắn bó, đoàn kết một lòng, quyết tâm vì sự phát triển bền vững 
của Nicotex. Kết quả lao động của chúng ta được ghi nhận bằng việc toàn hệ thống Nicotex hoạt 
động kinh doanh tương đối ổn định, duy trì được cổ tức và thu nhập cho người lao động. 

Năm 2019 cũng đánh dấu nhiều bước ngoặt với công ty Nicotex. Chúng ta đã áp dụng đưa công 
nghệ mới vào gia công sản phẩm thuốc BVTV và sản xuất phân bón đã tạo ra nhiều sản phẩm có 
chất lượng cao. Dự án KSD Nam Thái Dương đã triển khai xây dựng và khánh thành vào đúng 
ngày 22/12 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc 
phòng toàn dân. Dịch vụ phun thuốc BVTV bằng công nghệ cao (Nicotex Fly) được đẩy nhanh tiến 
độ tìm hiểu, học tập và đưa vào hoạt động tại các vùng miền trong cả nước… Bước khởi đầu đầy 
gian nan, vất vả tại quê lúa Thái Bình, đội UAV đã chinh phục được 18ha lúa/ngày, kết quả đó đã để 
lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người. Với sức trẻ, nhiệt tình, các chiến binh UAV CHÍNH 
QUY – HIỆN ĐẠI – CHUYÊN NGHIỆP – SẴN SÀNG PHỤC VỤ và sự đồng tâm của các Giám 
đốc, cán bộ nhân viên công ty kinh doanh, tôi tin rằng dịch vụ Nicotex Fly sẽ nhanh chóng phát 
triển và thành công.

Bước sang năm 2020, với những khó khăn và thuận lợi; cơ hội và thách thức đan xen, công ty 
Nicotex cần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh: Từ kinh doanh 
thương mại đơn thuần sang thương mại kết hợp làm dịch vụ; duy trì được việc làm và thu nhập cho 
người lao động. Công ty Nicotex luôn luôn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn bộ tập 
thể CBCNV, sự tận tâm tận lực, không ngừng phấn đấu và cống hiến hết mình của mỗi thành viên 
trong công ty để xây dựng Nicotex thành CÔNG TY MẠNH – NHÂN VIÊN TỪNG BƯỚC GIÀU.

Mừng xuân Canh Tý 2020, một lần nữa, HĐQT, Ban TGĐ công ty Nicotex gửi đến toàn thể các 
CBCNV lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình một mùa xuân mới ngập tràn 
niềm vui, hạnh phúc, bình an và tài lộc.

CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ CÔNG TY

                                                                  Nguyễn Thành Nam



CHÀO MỪNG TUỔI 30

Bước sang năm kế hoạch 2020 chào mừng 
tuổi 30 và định hướng đến năm 2023, Tập thể 
CBCNV Công ty đã thảo luận, nhất trí, quyết 
tâm cao theo quan điểm: 

1/  XÂY DỰNG CÔNG TY MẠNH, CÁC THÀNH 
VIÊN TỪNG BƯỚC GIÀU.
Người đời xưa có câu DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH 
và NƯỚC MẠNH, DÂN GIÀU. Về từ ngữ thì như 
nhau, nhưng vị trí sắp xếp câu khác nhau, nên ý 
nghĩa của từng câu cũng rất khác nhau.

Mục tiêu DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, có thể được 
hiểu là DÂN phải GIÀU thì NƯỚC mới MẠNH. 
Nhưng thực chất đây chỉ là mong muốn của 
người đời. DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH có thể đã 
đúng. Nhưng DÂN có thể GIÀU nhưng NƯỚC 
vẫn có thể không mạnh bởi vì DÂN GIÀU, nhưng 
sự đóng góp của DÂN cho đất nước ít. Hệ thống 
chính trị, quân sự, kinh tế của đất nước yếu thì 
NƯỚC không thể MẠNH. NƯỚC không MẠNH 
thì sẽ bị ngoại bang thôn tính. Từ đó DÂN lầm 
than, lấy đâu mà GIÀU.

Mục tiêu NƯỚC MẠNH, DÂN GIÀU, có thể được 
hiểu là NƯỚC phải MẠNH, thì DÂN mới GIÀU. 
Mệnh đề này cũng là một triết lý rất sâu sắc 
của cổ nhân. NƯỚC có MẠNH thì mới không bị 
ngoại bang xâm chiếm, có hòa bình thì dân mới 
yên tâm làm ăn lâu dài. DÂN có làm ăn lâu dài 
thì DÂN mới GIÀU. 

Như vậy để DÂN GIÀU, NƯỚC bắt buộc phải 
MẠNH. Và NƯỚC MẠNH, DÂN GIÀU là tiêu chí 
của nhiều quốc gia, nhiều chính quyền.

Áp dụng vào phạm vi CÔNG TY. Chúng ta cũng 
phải thực hiện khẩu hiệu: CÔNG TY MẠNH, 
NHÂN VIÊN TỪNG BƯỚC GIÀU. Không thể 
áp dụng khẩu hiệu NHÂN VIÊN GIÀU, CÔNG 
TY MẠNH. Nếu nhân viên GIÀU trước thì chưa 
chắc công ty đã MẠNH. Công ty không MẠNH 
thì sẽ bị PHÁ SẢN, và như vậy chắc chắn nhân 
viên khó GIÀU.

CÔNG TY MẠNH được hiểu là: Mạnh về cơ sở 
HẠ TẦNG; Mạnh về kiến trúc THƯỢNG TẦNG; 
Mạnh về tiềm lực TÀI CHÍNH; Mạnh ở sự ĐỒNG 
TÂM, ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG LÒNG, Mạnh ở MỤC 
TIÊU DÀI HẠN HỢP LÝ, Mạnh về THƯƠNG 
HIỆU, UY TÍN...

NICOTEX 29 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
CHÀO MỪNG TUỔI 30 - CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

CÔNG TY NICOTEX PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 
BỘ ĐỘI CỤ HỒ TỰ NGUYỆN: “XÂY DỰNG CÔNG TY 
MẠNH, NHÂN VIÊN TỪNG BƯỚC GIÀU”

Công ty cổ phần Nicotex nguyên là công ty Thuốc 
Bảo vệ thực vật Bộ Quốc phòng, Nicotex luôn 
gìn giữ và phát huy truyền thống Quân đội trong 
lĩnh vực kinh doanh. Với nền tảng thương hiệu 
“Thuốc Quốc phòng”, “Hiệu quả của nhà nông 
– Niềm mong muốn của Nicotex”,  Nicotex đã 
nỗ lực hết mình trong công tác phục vụ bà con 
nông dân bảo vệ mùa màng, góp phần giữ vững 
an ninh lương thực của Quốc gia.

Trong bước đường phát triển của mình, hơn 29 
năm kể từ ngày thành lập (13/10/2019) Nicotex 
cũng luôn lấy những giá trị nhân văn truyền 
thống của Quân đội là cốt lõi để xây dựng công 
ty nhằm giáo dục các thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối 
hiểu sâu sắc hơn về những khó khăn, những 
thuận lợi và công sức đóng góp của thế hệ 
CBCNV cha, anh lớp trước đã xây dựng nên 
Nicotex hôm nay. Để từ đây, mỗi người Nicotex 
chúng ta có quyền tự hào với truyền thống của 
Công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm cá 
nhân, quyết tâm đóng góp trí tuệ xây dựng cho 
Nicotex ngày càng phát triển.

Năm 2019 đã khép lại, thành công của Nicotex 
đã hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu đã 
hoạch định từ đầu năm: doanh thu đạt 127%, 
tăng trưởng 28%, thu nhập bình quân người lao 
động tăng 3,7%, nộp ngân sách nhà nước tăng 
2,8% so với năm 2018; cổ tức cho các cổ đông 
là 20%/ vốn điều lệ; đời sống, vật chất tinh thần 
cho CBCNV đều được đảm bảo…
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CHÀO MỪNG TUỔI 30

Chúng ta phải xây dựng công ty MẠNH thì mới 
có điều kiện để giúp cho các nhân viên GIÀU. 
Trước tính vô thường của cuộc sống, công ty 
sẽ rất dễ bị rơi vào tình trạng bị tiêu diệt, bị 
phá sản, ngoài dự đoán của mỗi thành viên của 
công ty. Để công ty không bị rơi vào trạng thái 
phá sản, hoặc bị đóng cửa, để có môi trường 
giúp các cá nhân giàu có, mỗi cá nhân phải đặt 
LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY lên trên hết. Theo tầm 
quan trọng và thứ tự ưu tiên trong hệ thống 
NICOTEX, thì lợi ích của HỆ THỐNG NICOTEX 
là trên hết, rồi đến lợi ích của CÔNG TY MẸ, 
tiếp đó là lợi ích của các CÔNG TY THÀNH 
VIÊN, từ đó lợi ích của từng CÁ NHÂN sẽ được 
đảm bảo. Phải lấy lợi ích DÀI HẠN đặt lên trên 
lợi ích NGẮN HẠN.
Để CÔNG TY MẠNH, NHÂN VIÊN GIÀU chúng 
ta phải làm ĐÚNG PHÁP LUẬT nhà nước, 
ĐÚNG QUI CHẾ của công ty; Chúng ta phải 
TRUNG THỰC, CHÂN THÀNH trong công việc, 
trong các mối quan hệ; Chúng ta phải CÔNG 
KHAI HÓA, MINH BẠCH HÓA trong quản lý tài 
chính; Chúng ta phải lấy THƯƠNG YÊU, 
KHOAN DUNG, ĐỘ LƯỢNG làm công cụ để hợp 
tác giữa người với người; Chúng ta phải nâng cao 
năng suất lao động, có nhiều sáng tạo trong công 
việc nhằm tăng trưởng doanh thu và đạt hiệu quả 
kinh tế cao; Chúng ta phải quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành các công việc được giao. Chúng ta 
phải tập trung công sức, trí tuệ vào công việc của 
công ty và xác định nguồn thu nhập từ công ty là 
nguồn thu nhập chính của bản thân.  
Lợi nhuận hàng năm của công ty được phân 
phối hợp lý cho các cổ đông và cho người lao 
động thông qua chính sách thưởng cho những 
người lao động làm việc tích cực và hiệu quả, 
cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Từ quan điểm phát triển thay đổi thì công tác 
đào tạo, tuyển dụng nhân sự cũng cần phải 
thay đổi để phù hợp: nhân sự được tuyển dụng 
phải trẻ, có sức khoẻ tốt, tác phong cống hiến, 
làm việc đam mê nhiệt huyết, vì nhân dân phục 
vụ, làm việc có kỷ luật cao, kiên trì, hy sinh, chịu 
khó, chịu khổ, làm đến cùng. Cần có cam kết rõ 
ràng với nhân sự mới tuyển dụng. Cần có chính 
sách và chế độ phúc lợi tốt để giữ chân người 
lao động. Cần có cải cách mạnh mẽ trong cơ 
chế, trong cách nghĩ, cách làm; Cần có sự thay 
đổi mạnh mẽ trong mỗi hành động của từng bộ 

phận, từng cá nhân trong toàn hệ thống 
NICOTEX trong tương lai. Mạnh dạn cắt giảm 
những nhân sự lười làm việc, lười suy nghĩ, 
sống dựa dẫm vào công ty. Tạo cơ hội phát triển 
cho những nhân sự có tinh thần nhiệt huyết, 
dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

  2/  QUAN ĐIỂM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH 
TẾ, PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH:
Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế công 
ty từ kinh doanh thương mại đơn thuần sang 
thương mại kết hợp làm dịch vụ. Từng bước 
chuyển dịch sang cơ cấu kinh tế công ty lấy dịch 
vụ là chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ, tăng doanh 
thu, lợi nhuận của công ty, từ đó nâng cao thu 
nhập cho người lao động.

Nhìn lại thời gian 29 năm qua từ khi thành lập 
tới nay, với Nicotex chúng ta có thể thấy rằng: 
Bất cứ một quốc gia, một công ty nào muốn phát 
triển bền vững thì yếu tố đầu tiên là phải luôn 
có đội ngũ nhân lực kế thừa, đủ cả trí và dũng. 
Hay nói cách khác “Tre già – măng mọc”. Thế 
hệ “Tre già” sẽ cho kinh nghiệm, trải nghiệm, thế 
hệ “măng mọc” sẽ có kiến thức, thông tin, sáng 
tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ở Nicotex, thế hệ 
những người lính tiên phong đang dần lùi lại 
tuyến sau để nhường đường cho thế hệ trẻ. 

Tương lai của Nicotex sẽ thuộc các đồng chí 
những người lính mới. Do vậy, mỗi người chúng 
ta hãy không ngừng khát khao, không ngừng 
phấn đấu, học hỏi và cống hiến để chinh phục 
những đỉnh cao khoa học kỹ thuật, tạo ra những 
sản phẩm tiên tiến nhất, áp dụng những phương 
thức hiện đại nhất, đem lại những dịch vụ tốt 
nhất để phục vụ công cuộc sản xuất – kinh 
doanh của công ty. Phấn đấu xây dựng công 
ty cũng là phấn đấu để chúng ta có cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp hơn điều này hoàn toàn phù 
hợp với quan điểm “CÔNG TY MẠNH – CÁC 
THÀNH VIÊN TỪNG BƯỚC GIÀU”. 

Hướng tới tuổi 30, công ty cổ phần Nicotex 
chuyển động mạnh mẽ để hội nhập cùng thế 
giới, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, làm 
việc với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc 
hết mình, đoàn kết gắn bó quyết tâm lập nhiều 
thành tích trong sản xuất, kinh doanh thắng lợi, 
tiếp tục viết lên trang sử vàng của Nicotex.

HĐQT – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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NICOTEX VÀ CÔNG NGHỆ 4.0
lượng tốt nhất mới đem lại hiệu quả đích thực 
cho người dân. Từ đó, hàng loạt giải pháp đã 
được lên kế hoạch và xây dựng chương trình 
hành động trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư cơ 
sở hạ tầng, đầu tư đội ngũ nhân sự và đặc biệt 
là đầu tư khoa học – kỹ thuật. Từ việc tuyển 
chọn đối tác chiến lược một cách kỹ lưỡng để 
ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, cho 
đến việc gia công đóng gói và xuất các lô hàng 
ra thị trường, từng khâu từng bước một đều
được giám sát và tuân thủ theo quy trình 
quản trị chất lượng toàn diện TQM. Để từ 
thuở sơ khai là một xí nghiệp xây lắp nhỏ 
với các anh bộ đội chỉ biết tập võ và đánh 
trận, đến ngày nay đã trở thành một doanh 
nghiệp có thương hiệu và nằm trong top 
10 các doanh nghiệp ngành thuốc BVTV.

Tuy nhiên, trái đất vẫn không ngừng chuyển 
động và thế giới vẫn luôn vận động, thay đổi. 
Lịch sử đã ghi lại dấu ấn của 3 cuộc cách mạng 
công nghiệp vào những năm 1765, 1870 và 
1969. Và thời điểm hiện tại trong thế kỷ 21, thế 
giới đang chứng kiến cuộc cách mạng thứ 4 
mang tên: Cách mạng 4.0. Ứng dụng của tiến 
bộ khoa học – công nghệ thông tin, ứng dụng 
của trí tuệ nhân tạo đang được khai thác một 
cách mạnh mẽ và triệt để hơn bao giờ hết. Việt 
Nam chúng ta cũng đang chuyển mình vươn 
lên để thay đổi, để bắt kịp xu hướng mới. Cụ thể 
hơn trong lĩnh vực Nông nghiệp, những cụm từ 
như: “Công nghệ 4.0”, “Nông dân 4.0”, “Nông 
nghiệp xanh – hiện đại” đang được báo đài và 
người dân nhắc đến, truyền tai nhau với tần 
suất dày đặc. Ngay cả trong những cuộc họp 
tại từng tỉnh – vùng miền, Thủ tướng hay Bộ 
Trưởng Bộ nông nghiệp cũng rất hồ hởi tuyên 
truyền và khuyến khích doanh nghiệp cả nước 
tham gia mạnh vào lĩnh vực này. Phải chăng 
cách làm nông nghiệp truyền thống đã đến lúc 
thay đổi? Phải chăng các giải pháp cho nông 
nghiệp nước nhà cũng cần xem xét để cải cách? 
Và phải chăng, NICOTEX cũng cần được thổi 
một làn gió mới mang tên Nông nghiệp 4.0?
Nhiệm vụ mới, gánh nặng mới lại được đặt lên 
vai những người bộ đội, những người chiến sĩ 
NICOTEX trong thời bình trước làn gió Công 

“Hiệu quả của nhà nông - Niềm mong muốn của Nicotex”

T
rải qua gần 30 năm hình thành và phát 
triển; trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm; 

đứng lên từ những lần vấp ngã, cuối cùng con 
tàu NICOTEX vẫn luôn căng buồm thẳng tiến 
về phía trước, tiến về cái đích mà Ban lãnh đạo 
đã vạch ra ngay từ những ngày đầu thành lập.

Từ những ngày đầu tiên khi các anh bộ đội 
nghiên cứu về cách bào chế thuốc bảo vệ thực 
vật thảo mộc từ bã của cây thuốc lá, thuốc lào; 
hay cho tới giai đoạn tìm kiếm, tuyển chọn và 
làm việc không quản ngày đêm với đối tác bên 
Trung Quốc để mang những sản phẩm tốt nhất 
về cho người nông dân. Những cái tên gọi 
quen thuộc của sản phẩm như Sát trùng linh, 
Sát trùng đan, Đạo ôn linh, Acenidax (thuốc 
cỏ ông Văn Hiệp) đến nay là Pazol, Dylan, 
Abenix..., được người nông dân đón nhận mỗi 
khi họ nhắc về NICOTEX.
Để thực hiện mong muốn của toàn hệ thống 
NICOTEX, Ban lãnh đạo nhận thức được rằng 
chỉ có cung cấp những sản phẩm đạt chất 
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nghệ 4.0 – Nông nghiệp mới đang luồn lách, 
có mặt và gõ cửa gần như hầu hết các xóm 
làng, thôn xã cả nước Việt Nam. Vẫn giữ vững 
tinh thần và tính cách của người lính, sau nhiều 
tháng nghiên cứu, Ban Lãnh đạo NICOTEX đã 
chính thức thành lập Tổ dự án nghiên cứu về 
thiết bị bay không người lái (UAV) vào tháng 
04/2018. Không lâu sau đó, Đội UAV đã chính 
thức được thành lập và có lễ ra mắt vào 
tháng 06/2019 trước Ban lãnh đạo và toàn thể 
CBNV của công ty với tên gọi NICOTEX FLY – 
CÔNG NGHỆ CỦA TÔI – HIỆU QUẢ CỦA 
BẠN. Ngay lập tức toàn đội UAV đã bắt tay vào 
nghiên cứu, học tập, thử nghiệm và vận hành 
thiết bị UAV dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban 
Tổng giám đốc đã mang lại kết quả nhất định. 
Ngày 30/8/2019 đánh dấu sự kiện quan trọng 
đối với toàn hệ thống NICOTEX khi những thiết 
bị bay không người lái đầu tiên được nhập về 
kho của NICOTEX, giúp NICOTEX trở thành 
công ty thứ 3 và là doanh nghiệp làm thuốc 
BVTV đầu tiên dấn thân vào ngành nghề UAV 
(cung cấp dịch vụ phòng trừ dịch hại BVTV 
bằng công nghệ cao – UAV). Những khó khăn, 
bất cập của người nông dân trong thời kỳ đổi 
mới “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” gần như 
đã tìm được lời giải. Những thiết bị bay không 
người lái của NICOTEX với chiều dài sải cánh 
1 mét, bình chứa 16 lít thuốc dung dịch di 
chuyển với tốc độ 5 m/s chỉ mất 7 phút để hoàn 
thành nhiệm vụ phun cho 1 ha cây trồng (công 
suất 6–8 ha / giờ) đều được áp dụng quy trình 
quản trị chất lượng toàn diện trước khi được 
vận hành bởi những cán bộ tinh nhuệ của Đội
UAV – NICOTEX. Ngành nghề mới, lĩnh vực 
mới, nhưng giá trị cốt lõi của NICOTEX vẫn 
luôn được giữ nguyên. Chất lượng của sản 
phẩm vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. 

Hiệu quả của người dân được đảm bảo chỉ khi 
dịch vụ NICOTEX cung cấp là tốt nhất, thuốc 
của NICOTEX đảm bảo chất lượng nhất, thiết 
bị bay của NICOTEX vận hành ổn định nhất, 
và cách làm của đội ngũ NICOTEX chuyên
nghiệp nhất. Và cứ như thế, ngày qua ngày, 
thiết bị bay mang thương hiệu NICOTEX FLY
vẫn miệt mài hoạt động trên các cánh đồng 
lúa, trên những đồi mía thoai thoải, trên những 
vườn cây ăn trái từ sáng sớm tới tối muộn. Tất 
cả, chỉ để tiếp tục cố gắng thực hiện mục tiêu 
mang lại hiệu quả cho người dân trong thời đại 
Công nghệ - Nông nghiệp 4.0.

  

T
hay đổi là tất yếu. Thay đổi là để tiếp tục 
sinh tồn và phát triển. Nhưng cũng như nhà 

tâm lý học Kurt Lewin đã trình bày trong luận 
điểm của ông rằng sẽ phải mất một khoảng 
thời gian để mọi người có thể làm quen và 
đón nhận sự thay đổi này. Sẽ có những ý kiến 
trái chiều, sẽ có những cánh tay không đồng 
thuận, nhưng khi buồm đã căng gió, con tàu 
NICOTEX sẽ mãi luôn tiến về phía trước, tiến 
về cái đích mà Ban lãnh đạo đã vạch ra ngay từ 
thuở sơ khai. Chính vì vậy mà NICOTEX FLY 
được ra đời với khẩu hiệu “ Công nghệ của 
tôi – Hiệu quả của bạn”, là một hướng đi mới, 
giải pháp mới để tiếp tục khẳng định phương 
châm “Hiệu quả của nhà nông – Niềm mong 
muốn của Nicotex”. Dịch vụ này sẽ gắn liền với 
hình ảnh người chiến sỹ Nicotex trên mọi nẻo 
và sẽ trở thành một thương hiệu tin yêu của 
người dân.

Nguyễn Thành Đạt

NICOTEX - MỘT THƯƠNG THƯƠNG HIỆU TIN YÊU
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CẢM NHẬN VỀ DỊCH VỤ NICOTEX FLY

T
ừ “công nghệ 4.0” đối với tôi đã được nghe 
nhiều trên phương tiện truyền thông nói về các 

ứng dụng của công nghệ. Thiết bị máy bay phun 
thuốc BVTV cũng vậy, chỉ là hình ảnh hoặc những 
đoạn clip trên tivi, trên mạng internet, tôi chưa tận 
mắt thấy thiết bị bay trên các cánh đồng.

Ngày 4/9/2019 máy bay phun thuốc BVTV không 
người lái của Nicotex (Nicotex Fly) đã bay trên đất 
Thái Bình và hoàn thành 18,5ha diện tích lúa/ngày. 
Từ 4h30 sáng, các đồng chí trong tổ dịch vụ UAV 
Nicotex thức dậy và họp triển khai công việc trong 
đội bay. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng 
với sự quyết tâm của Phó TGĐ Nguyễn Thành Đạt 
cùng toàn thể anh em  đội UAV những thanh niên 
tuổi đời còn rất trẻ, đã thôi thúc nhiệt huyết trong tôi.
Khi thời tiết đã ổn định, toàn đội đã bắt đầu vào 
cuộc, những bàn tay, những đôi chân nhanh thoăn 
thoắt, mỗi người một việc với tinh thần đoàn kết và 
quyết tâm cao nhất để rồi đến 20h30 cùng ngày 
toàn bộ diện tích 18,5ha đã hoàn thành. Kết thúc 
công việc, tôi cảm nhận được sự vất vả, mệt mỏi 
của toàn đội nhưng vẫn thấy niềm vui trong ánh 
mắt, nụ cười của các đồng chí. Tôi cảm thấy rất 
vinh dự vì mình là một những người tiên phong cho 

một hướng đi mới một công nghệ hiện đại 4.0 của 
Nicotex đã được áp dụng đưa vào trong sản xuất 
nông nghiệp nông thôn, tôi cũng cảm thấy vui vì 
những người nông dân quê lúa Thái Bình bao năm 
đã vất vả phải đeo bình đi phun, phải chạy đôn chạy 
đáo thuê người phun thuốc BVTV khi đến vụ thì bây 
giờ sức người đã được giải phóng phần nào nhờ 
dịch vụ “Phòng trừ dịch hại BVTV bằng công nghệ 
cao Nicotex Fly”. 
Công ty Nicotex đã đưa ra dịch vụ phòng trừ dịch 
hại BVTV bằng công nghệ cao tại thời điểm này là 
rất phù hợp xu thế phát triển của xã hội. Hiện nay 
xã hội đang tích tụ ruộng đất và hình thành nên 
các trang trại, các HTX dịch vụ nông nghiệp. Các 
phương tiện máy móc được đầu tư áp dụng vào 
sản xuất như: máy cày, máy cấy, máy gặt đập liên 
hợp, máy xấy … thì việc đưa máy bay phun thuốc 
vào phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ giúp bà con 
cải thiện việc sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí, 
khuyến kích bà con tăng gia sản xuất.
Với hướng đi đúng đắn của Nicotex, tôi cảm thấy 
bản thân là người Nicotex phải có trách nhiệm làm 
phát triển dịch vụ phun thuốc BVTV bằng máy bay 
không người lái tại công ty Thái Bình. Tôi sẽ cùng 
anh em tập trung vào ngành nghề dịch vụ này để 
góp phần cho sự phát triển của Nicotex Fly, đồng 
nghĩa với việc góp phần làm cho nền nông nghiệp 
Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp hóa 
hiện đại hóa. Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó 
khăn, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để cho công ty 
Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ trong năm tới.
Chúc công ty Nicotex thành công!

Vũ Quốc Hội

Ngay sau khi cuộc họp tuyên truyền về dịch vụ phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái UAV 
tại trụ sở công ty mẹ trong tháng 7.2019. Công ty Nicotex Thanh Hóa đã triển khai tuyên truyền cho 

toàn bộ cán bộ CNV và thành lập tổ dịch vụ tư vấn phun thuốc bằng UAV. 
Bước đầu triển khai dịch vụ, công ty gặp rất nhiều khó khăn: Nhân viên chưa thực sự tin tưởng, chưa 
thật sự quyết tâm thực hiện ngành nghề mới; Kiến thức về thiết bị và dịch vụ UAV còn hạn chế; quá 
trình tìm khách hàng và đàm phán với khách hàng còn thiếu kinh nghiệm....
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc và sự ủng hộ từ chi cục BVTV Tỉnh Thanh Hóa, 
đặc biệt là sự hợp tác của Công ty Hồ Gươm - Sông Âm đã tạo điều kiện cho Công ty Thanh Hóa 
và đội UAV công ty mẹ thực hiện phun phòng trừ rệp sơ bông trắng hại mía tại đội 5 của Công ty 

CÔNG TY NICOTEX THANH HÓA

CÔNG TY NICOTEX THÁI BÌNH
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CẢM NHẬN VỀ DỊCH VỤ NICOTEX FLY
Hồ Gươm - Sông Âm với diện tích 20ha. Ngay sau 
khi hoàn thành 20ha mía tại Công ty Hồ Gươm – 
Sông Âm, công ty Thanh Hóa đã nhận được rất 
nhiều sự quan tâm của các công ty mía đường, 
hiệp hội mía đường,  các nông trường, đây là cơ 
hội rất lớn để công ty Thanh Hóa nâng cao uy tín, 
thương hiệu và phát triển.

Thông qua việc triển khai dịch vụ UAV của 
Nicotex đã củng cố lòng tin của CBCNV công 
ty Thanh Hóa. Đặc biệt qua chuyến tham dự 
hội chợ nông nghiệp tại Phúc Kiến - Phúc Châu 
- Trung Quốc tôi càng tin tưởng hơn về ngành 

nghề dịch vụ UAV mà công ty đang triển khai 
thực hiện. Đây là ngành nghề rất phù hợp với 
xu thế tất yếu của xã hội trong bối cảnh thiếu 
hụt nhân công lao động trong nông nghiệp, phù 
hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói 
chung, chính sách tích tụ ruộng đất nói riêng.
Toàn thể CBCNV Công ty Thanh Hóa đã nhận thức 
được định hướng phát triển và tầm quan trọng của 
ngành nghề dịch vụ UAV, đây cũng là cơ hội để 
công ty Thanh Hóa phát triển. Mặc dù trước mắt 
sẽ còn nhiều thách thức, nhưng tôi tin tưởng rằng 
với sự chỉ đạo sát sao của chủ tịch HĐQT - Tổng 
Giám đốc Công ty, sự nhiệt huyết của Đội UAV, 
sự đồng lòng của toàn thể các Công ty thành viên 
thì dịch vụ phòng trừ dịch hại bằng công nghệ cao 
của Nicotex sẽ thành công trên khắp mọi miền đất 
nước. UAV của Nicotex sẽ cất cánh trên mọi miền 
tổ quốc và thương hiệu: NICOTEX FLY sẽ được 
nhiều người biết đến.

Trần Mạnh Hùng

S
au 1 thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân 
lực và vật lực. Ngày 6/11/2019 máy bay 
phun thuốc BVTV không người lái của  

Nicotex (Nicotex Fly) đã cất cánh trên mảnh đất 
Tây Nguyên hùng vĩ chính thức trở thành công ty 
tiên phong, 1 điểm sáng trong việc ứng dụng khoa 
học công nghệ nhằm giúp chuyển đổi nền nông 
nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện 
đại. Sự kiện này rất quan trọng và ý nghĩa đánh 
dấu bước khởi đầu cho việc Nicotex áp dụng công 
nghệ cao vào trong lĩnh vực nông nghiệp tại Tây 
Nguyên.
Hình ảnh những chiếc máy bay không người 
lái của Nicotex được tích hợp rất nhiều những 

chức năng hiện đại như hệ thống định vị GPS, lập 
bản đồ, kiểm soát hoạt động theo chu trình, được 
bay lượn trên những cánh đồng màu mỡ, xanh 
thẳm của núi rừng Tây Nguyên. Bản thân tôi cùng 
cán bộ công ty Nicotex Đăk Lăk đã rất hồ hởi kèm 
theo sự hồi hộp để đón chờ sự kiện quan trọng này 
và đã cảm nhận rất rõ những hiệu quả của việc đưa 
công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. 
Trong thời gian tới bên cạnh sự ủng hộ và tạo điều 
kiện của Ban Tổng giám đốc, toàn thể cán bộ công 
nhân viên công ty Nicotex Đăk Lăk sẽ cố gắng 
làm hết sức mình, 1 mặt để tuyên truyền đến bà 
con nông dân những hiệu quả trong việc áp dụng 
công nghệ UAV vào sản xuất nông nghiệp, một mặt 
không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp 
vụ với mục tiêu chuyên nghiệp hóa trong triển khai 
thực hiện. Từng bước khẳng định thương hiệu số 1 
trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao 
tại thị trường nông nghiệp Tây Nguyên.
Tôi tin tưởng Nicotex Fly sẽ tiếp thêm sức mạnh 
cho toàn hệ thống Nicotex và chắp thêm đôi cánh 
cho thương hiệu Nicotex bay cao hơn nữa.
Chúc công ty Nicotex vững bước phát triển!

Nguyễn Ngọc Dương

CÔNG TY NICOTEX ĐĂK LĂK  
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NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ VỚI NICOTEX FLY
sình lầy tại đồi mía ở Thanh Hóa. Tất cả các khoảnh 
khắc đó là những kỉ niệm không thể nào quên.
Và hôm nay mình ngồi đây viết lại cảm nhận 
của mình thì một số anh em đội UAV đang chinh 
chiến phòng trừ dịch hại cho bà con trên các thửa 
ruộng tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây. Trong 
thời gian tới anh em UAV sẽ cùng “lên rừng” và 
“xuống biển” giúp bà con bảo vệ mùa màng. Với 
sức khỏe, với nhiệt huyết, năng động của mình, 
dù có vất vả, có gian nan, có thách thức anh 
em UAV nói riêng và các cán bộ trẻ Nicotex nói 
chung sẽ quyết tâm, cố gắng đóng góp cho việc 
xây dựng và phát triển mái nhà chung Nicotex 
để khi chúng ta đi trên “Mặt đất bao la, anh em ta 
về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng, trời 
rộng, bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.

Nguyễn Thành Đạt

Rừng núi dang tay nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Mặt đất bao la anh em ta về
gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng

Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam

Đó là thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến 
tất cả các bạn đồng nghiệp thuộc thế hệ 
cuối 8x, và 9x đang công tác và làm việc tại 

NICOTEX. Mình vẫn còn nhớ thời gian mới vào 
Nicotex làm việc, đã được các cô chú, anh chị dang 
rộng vòng tay chào đón, chia sẻ và chỉ bảo tận tình 
trong công việc. Thế hệ chúng mình đang được 
thừa hưởng thành quả rất nhiều từ thế hệ trước. 
Thế rồi cơ duyên cũng đến, thời gian này công ty 
Nicotex phát triển dự án mới về việc phun thuốc BVTV 
bằng máy bay không người lái UAV, dự án “Phòng 
trừ dịch hại BVTV bằng công nghệ cao - NICOTEX 
FLY” được thành lập, dự án cần sự năng động, 
nhiệt tình, nhanh nhẹn của tuổi trẻ, của thế hệ 9X.
 Nicotex Fly đã đi vào hoạt động, nhưng nghĩ 
lại mình vẫn bồi hồi và xúc động vì lĩnh vực 
hoàn toàn mới, công nghệ mới, thiết bị mới, 
con người mới, cách thức kinh doanh mới. Tuy 
nhiên với nhiệt huyết của tuổi trẻ anh em không 
quản ngại vất vả, khó khăn vẫn cố gắng nghiên 
cứu và học tập, chỉ trong vòng 2 tháng các anh 
em trẻ đã thuần thục từ lý thuyết đến thực hành.

Ngày 3/9/2019, tại Thái Bình là chuyến bay tiên sau 
bao ngày chờ đợi. Lần đầu tiên ra quân đã thành 
công, nhưng đằng sau sự thành công đó là cả một 
quá trình làm việc vất vả của anh em UAV. Anh 
em phải dậy sớm, thức khuya ra đồng phun thuốc; 
xách từng xô nước đi lại trên các bờ ruộng rất nhỏ; 
luồn lách vào những bụi cây, mép ruộng để đo đạc; 
đứng trên nóc xe tải để điều kiển thiết bị bay dưới 
cái nắng chói chang… Và xúc động hơn nữa là hình 
ảnh PTGĐ Đỗ Đình Niễm hô hào lấy nhịp cho anh 
em đội UAV chung sứ đẩy chiếc xe tải ra khỏi vũng 

NICOTEX FLY TRONG TÔI

TÔI NGUYỆN ĐEM TUỔI TRẺ CỐNG HIẾN CHO NICOTEX FLY 

Ngành dịch vụ phòng trừ 
dịch hại BVTV bằng 

công nghệ cao là một ngành 
nghề mới đối với cá nhân 
tôi cũng như toàn hệ thống 
Nicotex. Trong suốt quá 
trình học tập, nghiên cứu 
chúng tôi gặp phải không ít 
những khó khăn tuy nhiên 
với sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Giám đốc, cán bộ 
công nhân viên trong toàn hệ thống mà chúng tôi có 
thêm động lực để khắc phục những khó khăn đó, 
từng bước hoàn thiện kỹ năng điều khiển máy bay 
phun thuốc, nâng cao kiến thức BVTV và sẵn sàng 
ứng dụng vào thực tế. Trải qua những lần phun 
thuốc BVTV bằng máy bay phục vụ bà con nông 
dân, thấy được niềm vui sướng, phấn khởi của bà 
con mà chúng tôi quên đi mệt nhọc, cảm thấy vui 
vì mình đã giúp được phần nào cho bà con. Đối 
với tôi, mỗi chuyến bay là một lần mình có thêm 
kinh nghiệm, là một lần được đóng góp công sức 
cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. 
Tôi tự hào là một thành viên của NICOTEX FLY 
và nguyện sẽ đem tuổi trẻ, nhiệt huyết của mình 
để cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Nicotex 
nói riêng và nền nông nghiệp Việt Nam nói chung. 
NICOTEX FLY – CÔNG NGHỆ CỦA TÔI – HIỆU 
QUẢ CỦA BẠN

Đỗ Đắc Xương
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T
ừ một cộng tác viên 
của công ty Nicotex 

Hà Nội tôi đã trở thành 
thành viên chính thức 
của công ty Nicotex. Bản 
thân tôi có thân hình gầy 
gò, nhỏ nhắn nên tôi 
càng phải cố gắng hơn 
nữa so với các anh chị 
đã làm việc ở công ty. 
Qua thời gian học hỏi lý 

thuyết tại phòng Marketing và thực tế thị trường tại 
các tỉnh miền Tây tôi đã được mở rộng thêm kiến 
thức. Khi dịch vụ phun thuốc BVTV bằng máy bay 
không người lái (NICOTEX FLY) thành lập trong đó 
tôi là một cán bộ hậu cần, tôi được học tập và thực 
nghiệm cùng anh em đội UAV về việc vận hành 
thiết bị.  Ấn tượng với tôi nhất là khi cùng anh em 
trong đội đi sớm, về muộn để triển khai phun thuốc 
tại Thái Bình và Thanh Hóa, mặc dù trong quá trình 
làm việc rất vất vả nhưng mỗi khi chúng tôi phun 
thành công tại một địa điểm, mọi mệt mỏi đều tan 
biến bởi trong chúng tôi là sự nhiệt huyết của tuổi 
trẻ muốn cống hiến và phát triển ngành nghề mới 
tới mọi vùng của tổ quốc, giúp ích cho bà con nông 
dân. Chính vì thế, chúng tôi là những chiến binh tinh 
nhuệ - thiện chiến, sẵn sàng đi khắp mọi miền để 
phục vụ bà con nông dân, quảng bá hình ảnh, văn 
hóa và con người Nicotex trong thời đại công nghệ 
mới, từng bước đi đầu về đổi mới ngành nông 
nghiệp chất lượng cao. Chúng tôi dù quân số không 
nhiều nhưng chúng tôi đoàn kết, sẵn sàng trực chiến 
khi có nhiệm vụ mới. Theo chân tổ bay NF1 vào thị 
trường miền Tây Nam Bộ, chúng tôi đã phục vụ 
được rất nhiều anh nông dân có diện tích lớn như 
anh Nguyễn Văn Đoàn ( Mộc Hóa – Long An), anh 
Nguyễn Tấn Màu, anh Huỳnh Văn Của, anh Dương 
Văn Hiền (Tháp Mười – Đồng Tháp)… với những 
lợi ích như vậy, trong thời gian tới ngành nghề 
phun thuốc BVTV bằng công nghệ cao của công ty 
Nicotex với tên gọi NICOTEX FLY sẽ từng 
bước đi vào thị trường miền Tây với đội ngũ 
Chính quy – hiện đại – chuyên nghiệp  sẵn sàng 
phục vụ ở mọi nơi nhằm mang đến cho bà con một 
dịch vụ chất lượng – an toàn – hiệu quả. Tôi là một 
trong thành viên của đội, sẽ cùng với anh em trong 
tổ bay khắc phục những khó khăn của hiện tại để 
củng cố cho tương lai của NICOTEX FLY ngày 
càng phát triển hơn nữa, đóng góp một phần vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, 
giúp cho thương hiệu Nicotex ngày càng vươn xa 
và in dấu trong tâm trí của bà con nông dân trên 
khắp mọi miền tổ quốc.

Trần Trọng Triệu

NICOTEX FLY TRONG TÔI TUỔI TRẺ  VÀ  NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

T
ôi - một nhân viên 
lái xe văn phòng, từ 

trước đến nay chưa từng 
làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp, tất cả là 
những khái niệm, công 
việc trong lĩnh vực nông 
nghiệp đối với tôi là rất 
mới. Từ khi gia nhập đại 
gia đình NICOTEX, làm 

việc tại phòng Makerting là một con đường mới, 
một hướng đi mới đối với tôi trong sự nghiệp. Ngay 
từ những ngày đầu tiên, tôi đã được các anh, chị, 
em trong phòng tạo điều kiện và hướng dẫn làm 
quen với công việc, tôi được học và tìm hiểu về 
truyền thống, sự phát triển của một trong những 
công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản 
xuất thuốc bảo vệ thực vật, khi dịch vụ phun thuốc 
bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái
NICOTEX FLY được thành lập, tôi là một thành viên 
của tổ bay NF 03, tôi và các đồng nghiệp đã được 
làm quen, được đào tạo và vận hành thực nghiệm 
UAV ngoài bãi tập, có lẽ kỷ niệm sâu sắc và cảm xúc 
nhất đối với tôi là những chuyến đi phun thuốc thực 
tế tại Thái Bình và Thanh Hóa, đó cũng là 2 địa bàn 
đầu tiên mà toàn đội UAV cùng ban lãnh đạo công 
ty giới thiệu ngành dịch vụ mới phục vụ sản xuất 
nông nghiệp cho bà con nông dân. Khi đó chúng 
tôi cùng nhau vất vả, cùng đi sớm cùng về muộn 
và hơn hết là tất cả chúng tôi có cùng chung một ý 
chí xây dựng cho sự phát triển của NICOTEX FLY. 
khoảng thời gian đó chúng tôi gặp không ít những 
khó khăn khi thời tiết nắng mưa thất thường, địa 
hình di chuyển không dễ dàng, thậm chí có những 
lúc xe chuyên dụng bị xa lầy, phải tập chung huy 
động toàn bộ nhân lực ra đẩy xe. Nhưng tuổi trẻ 
mà, tuổi trẻ là vậy, tuổi trẻ nuôi dưỡng nhiều hoài 
bão, tuổi trẻ luôn có nhiều ước mơ, khó khăn là 
vậy nhưng chúng tôi những người chiến sỹ của đội 
UAV tinh nhuệ và thiện chiến luôn kề vai sát cánh 
bên nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ban lãnh 
đạo công ty giao cho. Có đi thực tế như vậy tôi mới 
thấy được sự vất vả và khó khăn  của bà con nông 
dân trong việc sản xuất nông nghiệp, sự ra đời và 
phát triển của NICOTEX FLY là thực sự là rất cần 
thiết cho nền nông nghiệp hội nhập của Việt Nam. 
Nhận thức được điều đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản 
thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải học hỏi nhiều 
hơn nữa để góp phần xây dựng cho sự lớn mạnh 
của công ty NICOTEX, quảng bá hình ảnh, nền văn 
hóa và con người NICOTEX tới mọi miền đất nước, 
đưa NICOTEX FLY trở thành ngành dịch vụ đứng 
đầu phục vụ bà con nông dân trên khắp mọi nơi.

Trịnh Quốc Ngọc
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Đối với người nông dân cây trồng, vật nuôi cũng 
như những đứa con của họ, vì chúng đem 
lại nguồn thu nhập, nguồn sống cho gia đình. 

Chính vì vậy mà họ bảo vệ, chăm sóc cây trồng và 
vật nuôi rất kỹ. Với cây cối họ quan tâm tới từng thời 
kỳ của cây trồng, khi nào bón phân, khi nào phòng 
ngừa sâu bệnh hại. Người dân biết loại sâu bệnh 
hại nào gây hại trực tiếp vào nông sản, loại nào gây 
gián tiếp thông qua các bộ phận sinh dưỡng của cây 
trồng, để từ đó có biện pháp phòng trừ hợp lý. 

Dòi đục lá (sâu vẽ bùa) 
là đối tượng sâu hại 
không còn xa lạ đối với 
bà con vùng rau màu, 
hoa cây cảnh vì chúng 
là đối tượng gây hại 
gần như quanh năm 
và trên nhiều loại cây 
trồng, thường gây hại 

nặng trên rau cải, cần tây, cà chua, khoai tây hành 
lá, tỏi, bầu bí, đậu đỗ, mướp, dưa hấu và một số loại 
hoa cảnh như hoa cúc, hoa cát tường… với những 
đường đục ngoằn ngoèo trên lá làm giảm năng suất, 
chất lượng và giá trị của nông sản.
Dòi đục lá là ấu trùng của một loài ruồi thuộc họ
Liriomyza sp. có kích thước khoảng 1,5mm, màu 
đen có vệt vàng trên lưng, ngực. Ruồi có tốc độ sinh 
sản nhanh, khả năng lây lan mạnh. Dòi đục lá đục ăn 
nhu mô lá để lại 2 lớp biểu bì tạo thành các đường 
đục ngoằn ngoèo. Giữa đường đục có vết phân do 
dòi thải ra màu xanh hoặc màu nâu đen. Sự gây 
hại của chúng rất nghiêm trọng, làm giảm khả năng 
quang hợp của cây, làm cho cây cằn vàng, cằn cỗi, 
lá rụng sớm dẫn đến giảm năng suất và chất lượng 
sản phẩm. 
Trên rau màu, dòi đục lá có thể xuất hiện và gây 
hại từ khi cây mới được vài lá và gây hại nhiều 
khi lá bước vào giai đoạn lá bánh tẻ trở đi, đây là 
giai đoạn hoạt động quang hợp của lá mạnh nhất. 
Trên hành tỏi, sâu non sau khi nở bò lên và bò 
vào bọc lá, đi tới phần ống hoặc bẹ lá. Sâu non 
thường cắn phá củ và bẹ lá, sâu đục vào củ ăn các 
mô thịt trong lòng của hành tỏi, làm cho hành tỏi 
bị tổn thương, không dẫn được nước, chất dinh 
dưỡng, tạo cơ hội cho các vi khuẩn, nấm xâm 
nhập vào củ gây thối củ, thối rễ, úa lá, chết cây. 
Trên hoa cảnh (hoa cúc, cát tường) chúng ăn mô 
lá để lại biểu bì trên tạo thành những đường đục 
ngoằn ngoèo ở trên lá. Chúng gây hại suốt từ 
giai đoạn cây con đến giai đoạn ra hoa. Nếu gây 
hại nặng, các đường đục liên kết với nhau, sau 
đó sẽ bị thâm nâu và khô cháy làm bề mặt lá  
co rúm lại, diện tích quang hợp giảm, cây kém phát 

triển, hoa nhỏ và màu sắc hoa kém rực rõ. Nếu giai 
đoạn cây con bị hại nặng có thể gây chết cây con.
Để hạn chế tác hại của dòi đục lá gây ra, ngoài 
các biện pháp thủ công như vệ sinh đồng ruộng, 
dọn sạch cỏ dại (ký chủ phụ) một tháng trước 
khi trồng, gieo trồng tập trung, bón phân, tưới 
nước đầy đủ để cây phát triển tốt, bù đắp tác 
hại của dòi, ngắt bỏ các lá già, lá bị dòi hại nặng 
tập trung tiêu hủy… thì việc dùng thuốc trừ sâu 
để phòng trừ dòi đục lá là việc không thể thiếu.
Sản phẩm Ajuni 50WP của công ty cổ phần 
Nicotex đã được bà con trồng rau màu ở nhiều vùng 
miền sử dụng và tín nhiệm, nhất là các vùng trồng 
hành tỏi, hoa cây cảnh. Với thành phần là hoạt chất 
Cyromazine chiếm 50%, Ajuni là sản phẩm có tác 
động tiếp xúc và lưu dẫn mạnh, tác động đến sự 
điều tiết sinh trưởng của côn trùng. Ajuni ngăn chặn 
sự hình thành kitin của côn trùng, ngăn cản quá trình 
lột xác và hóa nhộng của sâu non, làm cho sâu non 
không lột xác được mà chết, chính vì vậy Ajuni có 
khẩu hiệu: “NGĂN LỘT XÁC – PHÁ HÓA NHỘNG”. 
Ajuni 50WP có tính ưu việt là lưu dẫn rất mạnh, do 
đó sau khi phun thuốc nhanh chóng xâm nhập vào 
cây qua lá và vận chuyển dễ dàng đến các bộ phận 
của cây nên tiêu diệt dòi đục lá một cách triệt để.

Ajuni 50WP có tính lưu dẫn mạnh nên hiệu quả rất 
cao đối với dòi gây hại trong ống, bẹ cây hành, cây tỏi.
Ajuni 50WP còn có khả năng xua đuổi ruồi trưởng 
thành, hạn chế ruồi trưởng thành đậu trên cành lá 
cây trồng, giảm khả năng đẻ trứng vào cây, nên 
giảm phát sinh gây hại ở lứa sau.  
Ajuni 50WP có thời gian cách ly ngắn và liều lượng 
sử dụng thấp, chỉ từ 350 – 500 g/ha. 
Bà con pha 15g thuốc/bình 16 lít, phun ướt đều cây 
trồng để diệt dòi đục lá. Một điểm lưu ý khi dịch gây 
hại mạnh, bà con cần phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 
đầu 3 – 5 ngày. Đặc biệt không hỗn hợp với thuốc có 
tính kiềm mạnh. 
KÍNH CHÚC BÀ CON MÙA MÀNG BỘI THU!

Phạm Ngọc Hà

SẢN PHẨM AJUNI 50WP
ĐẶC TRỊ DÒI ĐỤC LÁ, SÂU VẼ BÙA
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TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHO CBCNV TRONG TOÀN HỆ THỐNG NICOTEX

Để nâng cao kiến thức cho CBCNV, hàng năm 
công ty cổ phần Nicotex thường xuyên tổ chức 

các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán 
bộ nhân viên kinh doanh thuốc BVTV và phân bón 
trong toàn hệ thống Nicotex.
Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ  kinh doanh nắm chắc kiến thức 
về các đặc tính và nét ưu việt của các sản phẩm 
thuốc BVTV, phân bón, các giai đoạn phát triển 
và cách chăm bón bảo vệ cây trồng. Giảng viên 
hướng dẫn khóa học là các tiến sỹ, thạc sỹ đến 
từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chi cục BVTV  
những người am hiểu về nông nghiệp từ lý thuyết 
tới thực tế đồng ruộng. Khóa tập huấn không chỉ 
giúp cán bộ của Nicotex hiểu hơn về chuyên môn 
mà còn bổ sung thêm kiến thức về giao tiếp, tổ 
chức hội nghị, hội thảo và các kỹ năng mềm khác.
Sau mỗi buổi tập huấn lý thuyết tại công ty  
các học viên còn được đi thực tiễn ngoài đồng 
ruộng. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các 
Thầy giáo, các học viên tham gia tìm hiểu về 
cây trồng, các loại sâu bệnh hại trên cây trồng 

vị trí và triệu chứng mà sâu bệnh hại gây ra.
Tại phía Bắc, công ty có 2 đợt tập huấn, dưới 
sự hướng dẫn của thầy giáo các học viên được 
tìm hiểu sâu bệnh hại lúa tại Hải Dương và sâu 
bệnh hại cây có múi tại Bắc Giang. Tại phía Nam, 
công ty Nicotex Bình Dương tổ chức tập huấn lý 
thuyết và thực tế trên cây có múi; công ty Đăk 
Lăk thực tế trên cây khoai lang và cây lúa… các 
công ty khác cũng tập huấn nội bộ để nâng cao 
kiến thức.
Công tác đào tạo và tập huấn BVTV nhằm nâng 
cao kiến thức chuyên môn không chỉ thể hiện sự 
quan tâm của Ban Tổng giám đốc công ty dành 
cho người lao động mà còn phản ánh chiến lược 
phát triển kinh doanh đi đôi với đào tạo chất 
lượng nguồn nhân lực của công ty Nicotex. Đồng 
thời qua lớp tập huấn, mỗi CBCNV sẽ được trang 
bị thêm kiến thức về sâu bệnh hại trên các cây 
trồng, phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh 
hại để từ đó giúp bà con có biện pháp phòng trừ 
hiệu quả.

Nguyễn Quốc Hinh
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 Nguyễn Duy Vinh  Đinh Xuân Lâm
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Xuân đã sang ngập tràn hạnh phúc
Xin gửi lời kính chúc công ty
Phát triển như lúa đương thì

Bini bán chạy, Chani đắt hàng
Quinix đi khắp xóm làng

Chevin như thể thỏi vàng của dân
Detect nức tiếng xa gần

Bảo vệ thực vật góp phần hưng nông
Bổ sung dinh dưỡng cây trồng

Chúc ngành phân bón như rồng bay lên
Apoger đó gọi tên

Bón phân, trừ cỏ, lúa xanh lên nhiều
Cây trái vui biết bao nhiêu

Nhờ Unimate cho nhiều hữu cơ
Bà con lại sắp được nhờ

Công nghệ 4 chấm bất ngờ lắm nha
Máy bay phun thuốc gần xa

Nhạnh gọn, hiệu quả, nhà nhà ngóng trông
Nicotex - bạn nhà nông

Đưa nền nông nghiệp không ngừng tiến lên
Phát triển mạnh mẽ vững bền

Như ngành xây dựng tạo nên công trình
Những chị em gái xinh xinh

Nhờ ngành y dược tận tình chăm lo
Naxiha xương khớp chẳng lo
Dùng Cunimex tốt cho dạ dày

Đưa ta du lịch mỗi ngày
AMT đó mê say nhiệt tình

Chúc cho hệ thống của mình
Ngày càng vững mạnh, vinh quang muôn đời.

Đầu xuân Canh Tý ra quân
Người Nicotex tinh thần hăng say

Cờ hoa phấp phới tung bay
Khai xuân vui vẻ tràn đầy hôm nay

Vui vì nhiệm vụ quý này
Doanh thu thực hiện xong ngay tức thì

Lấy đà quý tới bước đi
Anh em sát cánh từng kỳ kinh doanh

Thời cơ nhớ phải chớp nhanh
Kế hoạch năm, quyết hoàn thành chỉ tiêu

Bám sát đại lý sớm chiều
Trình diễn, hội thảo bao nhiêu chương trình

Hiệu quả nhân rộng điển hình
Làm cho đồng ruộng quê mình đổi thay

Thêm Nicotex FLY
Dịch vụ phun thuốc mới này, tuyệt chiêu

Tiết kiệm, kinh tế bao nhiêu
Trên chè, lúa, mía, và nhiều loại cây

Bõ cho ngày tháng năm rày
Chuyển giao kỹ thuật, đong đầy tình thương

Dù cho vất vả dặm trường
Tour Nicotex vẫn luôn nhiệt tình 

Ngành y dược giúp dân mình
Chăm lo sức khỏe, tận tình hỏi han

Chúc cho năm mới bình an
Công ty phát triển, tiếp trang sử vàng
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DƯỢC LIỆU
TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÀ DINH DƯỠNG VÀ TIẾN TỚI XUẤT KHẨU

Dược liệu ở Việt Nam rất phong phú và đa 
dạng, mỗi loại đều có giá trị dinh dưỡng 
khác nhau. Trong các triều đại xưa, các 

đầu bếp thường sử dụng những dược liệu quý 
như sâm, nấm… để chế biến các món ăn bổ 
dưỡng như canh dinh dưỡng, hầm để các Vua, 
Chúa bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. 
Theo thống kê của Viện Dược liệu, Việt Nam ghi 
nhận có trên 5.000 loài thực vật và nấm, 408 loài 
động vật và 75 loại khoáng vật có công dụng làm 
thuốc và có giá trị dinh dưỡng. Trong số những 
loài đã công bố, có nhiều loài được xếp vào loại 
quý hiếm và có giá trị dinh dưỡng cao trên thế 
giới như: sâm Ngọc Linh, Tam thất hoang, Bách 
hợp, sâm đương quy..

Trong đó, sâm Ngọc Linh là một trong những loại 
sâm có hàm lượng dinh dưỡng cao, hoạt chất 
saponin có công dụng chống lão hóa, ức chế tế 
bào ung thư cao nhất, cao hơn cả những loại 
sâm quý được nghiên cứu sử dụng lâu đời trên 
thế giới như sâm Triều Tiên, sâm Trung Quốc 
chính vì những giá trị dinh dưỡng và giá trị chữa 
bệnh của dược liệu, ngành y tế nước ta đã duy 
trì mạng lưới bảo tồn nguồn gen tại 7 vùng sinh 
thái gồm: vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội), 
vùng trung du phía Bắc (Tam Đảo - Vĩnh Phúc), 
vùng núi cao phía Bắc (Lào Cai), vùng Bắc Trung 
Bộ (Thanh Hóa), vùng Tây Nguyên (Đà Lạt - Lâm 
Đồng), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Phú Yên) 
và vùng Đông Nam bộ (TP Hồ Chí Minh). Đồng 
thời, ngành đã lưu giữ và bảo tồn 1.531 nguồn 
gen thuộc 884 loài cây thuốc tại 7 vườn cây thuốc 
thuộc các đơn vị.
Vùng dược liệu hiện nay đang được nhân rộng 
tại một số vùng có khí hậu thuận lợi, phù hợp với 
sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Trước 

tiềm năng lớn của ngành dược liệu và đón đầu 
chính sách khuyến khích phát triển ngành dược 
liệu của nhà nước trong thời gian tới, Ban lãnh 
đạo Công ty cổ phần Nicotex đã hoạch định chiến 
lược phát triển ngành nghề dược liệu, từ khâu 
trồng trọt, chế biến và tiến tới xuất khẩu chính 
ngạch dược liệu Việt Nam sang các nước, đặc 
biệt Trung Quốc là thị trường dược liệu lớn nhất 
thế giới.

Đối với trồng trọt dược liệu, trong 03 năm qua 
công ty Nicotex Đăk Lăk là đơn vị trực tiếp đã và 
đang triển khai một số đề tài về trồng trọt một số 
cây dược liệu như Đinh Lăng, Đương Quy, Hà 
thủ Ô, độc hoạt, sâm bố chính… tại khu vực Tây 
nguyên của Bộ Khoa Học Và Công nghệ. Trong 
thời gian tới, để phát triển ngành trồng trọt dược 
liệu, công ty Nicotex sẽ triển khai dự án trồng 
dược liệu tại một số tỉnh phía Bắc trong giai đoạn 
2020 – 2022. Thông qua các đề tài dự án trồng 
dược liệu để công ty Nicotex quy hoạch các vùng 
nguyên liệu dược liệu đủ tiêu chuẩn GACP phục 
vụ chế biến xuất khẩu.
Hiện nay, công ty đang triển khai dự án: “Xây 
dựng nhà máy chế biến nông sản và dược liệu” 
để phục vụ cho công tác chế biến dược liệu đủ 
tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu.
Với quyết tâm của Ban Tổng giám đốc, các thành 
viên tổ trồng trọt, chế biến dược liệu thì mục tiêu 
xuất khẩu dược liệu Việt Nam ra các nước của 
công ty Nicotex sẽ sớm thành hiện thực trong 
thời gian tới./.                                            

       Lương Thị Huệ
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 
CỦA NICOTEX

Công tác quản trị nhân sự đóng một vai trò quan 
trọng, tạo ra sức mạnh phát triển của doanh 

nghiệp. Quản trị nhân sự (con người) là quản lý một 
tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. 

Không có nguồn nhân lực tốt doanh nghiệp sẽ không 
thực hiện các chiến lược một cách có hiệu quả và 
không đạt được các mục tiêu đề ra. Quản trị nguồn 
nhân lực là một bộ phận cấu thành của quản trị 
kinh doanh, là một trong những nguyên nhân chính 
làm nên sự thành công hay thất bại trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác 
quản trị nhân sự là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của 
người đứng đầu đơn vị. Phòng Tổ chức hành chính 
là cơ quan giúp việc cho Ban tổng giám đốc công ty 
trong công tác quản trị nhân sự. Căn cứ vào chiến 
lược phát triển của Nicotex năm 2020 và các năm 
tiếp theo, phòng TCHC sẽ tham mưu, đề xuất ban 
Tổng giám đổi mới công tác quản trị nhân sự:
Công tác quản trị nhân sự phải phù hợp với những 
thay đổi về quan điểm phát triển của doanh nghiệp. 
Về quan điểm phát triển của Nicotex trong những 
năm tiếp theo có sự thay đổi cụ thể gồm: 
Điều chỉnh quan điểm phát triển của hệ thống 
NICOTEX:  CÔNG TY MẠNH, CÁC THÀNH VIÊN 
TỪNG BƯỚC GIÀU.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương thức kinh 
doanh của NICOTEX: Từ kinh doanh thương mại 
đơn thuần sang thương mại kết hợp làm dịch vụ. 
Từng bước chuyển dịch sang cơ cấu kinh tế công 
ty lấy dịch vụ là chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ, tăng 
doanh thu, lợi nhuận của công ty, từ đó thu nhập 
của người lao động cũng sẽ được tăng lên. 
Để thực hiện thành công quan điểm phát triển của 
Nicotex nêu trên thì công tác quản trị nhân sự của 
Nicotex cũng cần phải thay đổi cụ thể như sau:
Thứ nhất: Thay đổi về công tác tuyển dụng: nhân 

sự được tuyển dụng phải trẻ, có sức khoẻ tốt, tác 
phong cống hiến, làm việc đam mê nhiệt huyết, vì 
nhân dân phục vụ, làm việc có kỷ luật cao, kiên trì, 
hy sinh, chịu khó, chịu khổ, làm đến cùng. Cần có 
cam kết rõ ràng với nhân sự mới tuyển dụng cụ thể: 
Nhân sự mới tuyển dụng phải thế chấp bằng gốc 
để cam kết làm việc tại Nicotex ít nhất từ 3 năm 
đến 5 năm trở lên (tùy theo từng vị trí công việc) 
và phải thường xuyên hoàn thành các công việc 
được giao.v.v. Tập trung tuyển dụng nhân sự phục 
vụ cho ngành dịch vụ BVTV bằng công nghệ cao, 
ngành trồng trọt và chế biến dược liệu. Những nhân 
sự mới tuyển dụng sẽ biên chế vào tổ UAV để rèn 
luyện, sau này mới điều chuyển sang các bộ phận 
khác.

Thứ hai: Đổi mới công tác đào tạo nhân sự: Nhân 
sự của Nicotex trước đây chủ yếu làm kinh doanh 
thương mại đơn thuần chỉ thông qua đại lý, hiện 
nay làm dịch vụ thì định vị khách hàng trực tiếp là 
các nông hộ, các chủ trang trại, các công ty trồng 
trọt, các công ty làm nông nghiệp, các hợp tác xã 
kiểu mới. Như vậy, nhân sự làm dịch vụ phải có kiến 
thức rất chuyên sâu trong lĩnh vực nông nghiệp. Để 
đảm bảo nhân sự của Nicotex đủ điều kiện về kiến 
thức chuyên môn trong ngành dịch vụ BVTV bằng 
công nghệ cao thì công tác đào tạo cũng cần phải 
có sự cải cách mạnh mẽ. Phòng TCHC sẽ tham 
mưu cho Ban TGĐ quyết định thành lập trung tâm 
đào tạo bác sĩ cây trồng, thành lập trung tâm đào 
tạo chuyên ngành máy bay không người lái. Những 
nhân sự đã qua đào tạo đều được cấp chứng chỉ 
và ghi vào sổ quản lý nhân sự của Nicotex. Đối với 
những nhân sự mới sẽ được học tập về lịch sử văn 
hóa của Nicotex; học tập các giải pháp giáo dục 
chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho người lao động 
hiểu biết về nền tảng đạo đức tâm linh (được nhận 
Đại pháp), hiểu biết sâu sắc về về văn hóa của 
Nicotex. Nếu nhân sự nghỉ việc trước thời hạn đã 
cam kết thì phải bồi thường kinh phí đào tạo theo 
quy định của công ty.
Thứ ba: Cải cách chính sách đãi ngộ cho người 
lao động. Thực hiện quan điểm người làm nhiều 
hưởng nhiều, người làm ít hưởng ít. Công ty sẽ 
xây dựng nhiều chính sách và chế độ phúc lợi cho 
người lao động nhằm khuyến khích người lao động 
tích cực làm việc. Từng bước xây dựng chính sách 
khoán quản cho người lao động trong toàn hệ thống
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Nicotex nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu 
quả công việc. 
Thứ tư: Công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ: 
Đánh giá, nắm bắt chắc chắn đạo đức, tính cách 
của đội ngũ cán bộ đang làm việc và đội ngũ cán 
bộ cần tuyển dụng từ đó bố trí sắp xếp các vị trí làm 
việc cho hợp lý để tận dụng sở trường và hạn chế 
sở đoản của người lao động. Mạnh dạn cắt giảm 
những nhân sự lười làm việc, lười suy nghĩ, sống 
dựa dẫm vào công ty. Tạo cơ hội phát triển cho 
những nhân sự có tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, 
dám làm và dám chịu trách nhiệm. Mạnh dạn bổ 
nhiệm những nhân sự trẻ có đủ điều kiện về trình 
độ, năng lực và phẩm chất đạo đức vào các vị trí 
cán bộ quản lý trong hệ thống Nicotex. Sắp xếp, 
quy hoạch, luân chuyển tăng cường nhân sự sang 
làm việc ở các ngành nghề mới như UAV, trồng 
dược liệu.v.v.  Đối với những cán bộ đương chức 
nếu không còn còn đủ nhiệt huyết làm việc thì điều 
chuyển công tác sang làm việc ở công việc mới phù 
hợp với năng lực hiện tại. 
Thứ năm: Công tác khen thưởng thi đua: Nhân dịp 

kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Nicotex, ban Tổng 
giám đốc công ty phát động thi đua rộng khắp trong 
toàn hệ thống Nicotex. Ban Tổng giám đốc sẽ ban 
hành chính sách biểu dương khen thưởng đối với 
những nhân sự đạt thành tích cao trong phong trào 
thi đua do công ty phát động. Đồng thời cũng có 
những chế tài xử phạt đối với những nhân sự không 
hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm các quy định 
của công ty đã ban hành.  
Nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt 
cho phòng TCHC, Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
Tổng giám đốc công ty Nicotex, cảm ơn các đồng 
chí trong ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong hệ 
thống Nicotex đã tạo điều kiện hỗ trợ phòng TCHC 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Với sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc công ty, Tôi 
tin tưởng rằng, công tác tư tưởng, tổ chức, nhân 
sự sẽ đóng góp to lớn vào sự thành công của công 
ty Nicotex năm 2020, đóng góp thành tích cao vào 
phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày 
thành lập công ty Nicotex.

Trần Văn Hưng

QUY HOẠCH ĐỂ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÀNH 
PHÂN BÓN NICOTEX

Phân bón là nguồn dinh dưỡng thiết yếu đối với 
sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nhu 

cầu phân bón ở Việt Nam hiện nay vào khoảng 
trên 10 triệu tấn các loại. Trong đó, Urea khoảng 
2 triệu tấn, DAP khoảng 900.000 tấn, SA 850.000 
tấn, Kali 950.000 tấn, phân Lân trên 1,8 triệu tấn, 
phân NPK khoảng 3,8 triệu tấn, ngoài ra còn có 
nhu cầu khoảng 400 – 500.000 tấn phân bón các 
loại là vi sinh, phân bón lá. 
Công ty Nicotex bắt đầu triển khai sản xuất và kinh 
doanh phân bón từ năm 2012, tiên phong trong 
lĩnh vực này là công ty Nicotex Đăk Lăk. Tuy nhiên 
doanh thu ngành phân bón chưa cao. Việc sản 
xuất và kinh doanh phân bón đều do công ty 
Nicotex Đăk Lăk quản lý và phân phối tới các thị 
trường do đó chưa khai thác được triệt để các thị 
trường. Chính vì vừa sản xuất, vừa tiêu thụ nên 
công ty Đăk Lăk chưa giới thiệu, quảng bá rộng rãi 
sản phẩm của mình tới các đơn vị thành viên trong 
hệ thống Nicotex, việc làm của công ty Đăk Lăk chỉ 
mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún và chưa đạt hiệu 
quả kinh tế cao.
Đứng trước vấn đề đó, Ban Tổng giám đốc công ty 
đã quyết định quy hoạch và đổi mới trong công tác 
quản lý ngành phân bón. Dùng điểm tựa từ công 
ty mẹ, phát huy thế mạnh vốn có của công ty mẹ 
gồm tâm, trí, lực, vốn… để có những quyết định 

sáng suốt tạo ra các sản phẩm phân bón phân phối 
cho toàn hệ thống công ty. Những quyết định đó là:
Thống nhất quản lý hoạt động sản xuất và kinh 
doanh phân bón trong toàn công ty, trong đó công 
ty mẹ tập trung đầu tư công tác nghiên cứu phát 
triển sản phẩm, đầu tư cho các nhà máy sản xuất 
để cung cấp phân bón cho các công ty thành viên 
kinh doanh.
Tập trung khai thác tối đa cơ sở hạ tầng, nhà xưởng 
dây chuyền thiết bị, bộ sản phẩm phân bón NPK 
hữu cơ, thuốc phân mà công ty đã đầu tư tại công ty 
Đông Thái và công ty Đăk Lăk hiện có.  
Khẩn trương bổ sung, kiện toàn tổ chức nhân sự 
quản trị sản xuất và kinh doanh phân bón từ công ty 
mẹ tới các công ty thành viên khối sản xuất và kinh 
doanh phân bón.
Việc quy hoạch này là một bước ngoặt mới đối 
với ngành phân bón của hệ thống Nicotex. Từ đây 
ngành phân bón sẽ được các công ty thành viên 
tập trung khai thác triệt để và mở rộng thị trường 
trên khắp mọi miền đất nước. Chiến lược của Ban 
Tổng giám đốc công ty đưa ra cho ngành phân bón 
là chiến lược lâu dài, tạo tiền đề để ngành phân bón 
Nicotex từng bước phát triển, góp phần nâng cao 
thương hiệu Nicotex đối với bà con nông dân.

Lê Thanh Quang
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T
ục ngữ có câu “Tấc đất – tấc vàng” muốn nói 
lên giá trị của đất đai, câu nói này trước đây 

muốn nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, 
giữ gìn, bảo vệ đất đai không được phá hoại và 
lãng phí nguồn tài nguyên đất. Tuy nhiên, câu tục 
ngữ này lại đúng theo nghĩa đen của nó vì hiện 
nay khi con người càng phát triển, nhu cầu về 
nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, bến bãi ngày càng 
nhiều khiến cho diện tích đất đai ngày càng thu 
hẹp và trở nên đắt đỏ.
Ngay từ khi thành lập, công ty Nicotex luôn xác 
định mục tiêu muốn phát triển ổn định thì ngoài 
các yếu tố về nhân sự, vốn thì phải có cơ sở hạ 
tầng là đất đai, nhà cửa khang trang, vững chắc 
để từ đó “An cư – Lạc nghiệp”. 

Sau khi ổn định về mọi yếu tố thì công ty mới phát 
triển bền vững. Ngay từ đầu của chặng đường 
phát triển, công ty Nicotex luôn có giải pháp để 
đầu tư, thuê – mua đất để xây dựng cho các công 
ty thành viên “An cư – Lạc nghiệp”. Kết quả là 
các công ty thành viên thuộc hệ thống Nicotex cơ 
bản đều có văn phòng khang trang, nhà xưởng, 
kho tàng rộng rãi, điều này đã tạo niềm tin cho 
các CNV Nicotex yên tâm công tác và phát triển 
thương hiệu chung Nicotex.
Năm 2018 – 2019, cơ quan quản lý nhà nước thắt 
chặt việc kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV và 
đã đưa ra quyết định cấm một số sản phẩm, trong 
đó có các sản phẩm chủ lực của Nicotex đã tạo ra 
nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến thu nhập của 
CBCNV công ty. Làm thế nào để ổn định nguồn 
thu nhập cho CBCNV? Đây là điều mà Chủ tịch 
HĐQT- TGĐ công ty Nguyễn Thành Nam nhiều 
đêm trăn trở, suy nghĩ. Nhiều giải pháp đã được 
đưa ra, nhưng Ban Tổng giám đốc chưa lựa chọn 

được giải pháp nào để thực hiện.Câu nói “triển 
khai đi, mọi việc đã được an bài”là động lực thúc 
đẩy Tổng giám đốc công ty quyết tâm thực hiện 
dự án ưu tú nhất. 

Ngày 27/12/2018, Tổng giám đốc đã ký quyết 
định thành lập ban quản lý “Khai thác, sử dụng 
quỹ đất Nicotex” - Dự án KSD, tập trung khai thác 
quỹ đất còn nhàn rỗi của công ty. 
Trong quá trình thực hiện, do chưa có nhiều kinh 
nghiệm nên Ban quản lý đã gặp nhiều khó khăn 
từ việc làm các thủ tục hành chính, thủ tục tài 
chính, tìm kiếm khách hàng… Tuy nhiên, với sự 
chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc công ty, sự cố 
gắng, quyết tâm trong công tác thực hiện của các 
đồng chí trong Ban KSD chỉ trong 1 năm thành lập 
và hơn 6 tháng thi công các hạng mục nhà ở văn 
phòng và kho xưởng đã hoàn thành cơ bản.
Kết quả của sự quyết tâm đó là lễ cắt băng khánh 
thành Dự án KSD Nam Thái Dương với diện tích 
hơn 17.000m2 nhà kho và văn phòng vào đúng 
ngày 22/12 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 
QĐND Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng 
toàn dân trong niềm phấn khởi và vui mừng của 
Ban lãnh đạo công ty, Ban KSD và các quan 
khách.
Ngay sau khi khánh thành, dự án đã được công 
ty Nicotex bàn giao khách hàng và đưa vào sử 
dụng. Qua một năm làm việc không mệt mỏi với 
tầm nhìn dài hạn, chiến lược sản xuất kinh doanh 
và sự quyết tâm của HĐQT – Ban Tổng giám đốc 
công ty đã tạo niềm tin tuyệt đối và là tấm gương 
sáng cho toàn bộ CBCNV Nicotex học tập tinh 
thần quyết tâm, cố gắng và say mê trong công 
việc.

 Vũ Công Thiện

SỰ QUYẾT TÂM
TRONG VIỆC KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BAN KSD

N
IC
O
T
E
X

 S
Ố

 4
2 

(2
02

0)
1
8

Xuân
Canh Tý 2020



CHÀO MỪNG TUỔI 30

NICOTEX TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI HỘI CHỢ TRUNG QUỐC

T
ừ ngày  20 - 27/11/2019, Công ty Nicotex đã tổ 
chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong hệ 

thống đi tham quan học tập tại hội chợ nông nghiệp 
Phúc Châu - Trung Quốc.
Trong thời gian tham quan và học tập tại Trung 
Quốc đoàn được công ty đối tác thân thiết Đông 
Phương Hồng (Trung Quốc) đón tiếp chu đáo và 
nhiệt tình mục đích chính của tham quan hội chợ, 
là Tìm hiểu, học tập về thuốc BVTV, phân bón và 
các vấn đề liên quan tới sử dụng thiết bị UAV. Hội 
chợ được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế 
Hải Hiệp, Thành Phố Phúc Châu. Sau đó đoàn 
được công ty Đông Phương Hồng đưa đi tham 
quan và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, 
công ty lớn của Trung Quốc chuyên sản xuất, 
kinh doanh về hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, 
một số công ty cung cấp thiết bị UAV và tìm hiểu 
các công ty về phân bón... Cũng trong hành trình, 
đoàn đi thăm một số cảnh quan của thành phố 

Phúc Châu như: Nhà 
tưởng niệm Lâm Tắc 
Từ, khu du lịch Tam 
Phường Thất Hạng 
phố Nam Hậu, công 
viên Tây hồ Phúc 
Châu; đền cổ Sơn Tự.
Qua chuyến tham 
quan bổ ích các 
thành viên trong 

đoàn đã biết đến các sản phẩm, thiết bị mới học 
tập được nhiều kinh nghiệm về công tác quản 
lý có thể áp dụng trong sản xuất, kinh doanh 
của hệ thống Nicotex đồng thời thắt chặt thêm 
tình hữu nghị, hợp tác giữa Nicotex với các bạn 
hàng chiến lược - công ty Đông Phương Hồng.

Thùy Linh

NICOTEX THAM GIA HỘI CHỢ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ NICOTEX FLY

Ngay từ những ngày đầu triển khai dịch vụ phòng 
trừ dịch hại BVTV bằng công nghệ cao, ban 

TGĐ công ty đã định hướng công tác truyền thông 
gắn với quảng bá dịch vụ Nicotex Fly qua các kênh 
thông tin đại chúng, từ tháng 10 – tháng 12 vừa 
qua công ty Nicotex đăng ký tham gia hội chợ tại 
3 vùng trọng điểm là: Hòa Bình, Bắc Giang, Thái 
Nguyên với mục đích quảng bá dịch vụ Nicotex 
Fly kết hợp quảng bá sản phẩm phân bón, thuốc 
BVTV của công ty tại các địa bàn. 

Hội chợ nông nghiệp là một kênh truyền thông hiệu 
quả mang tính chất thực tế. Tại đây cán bộ của 
Nicotex được gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp những 
thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của 
các chủ nhà vườn từ đó cùng thảo luận và đưa ra 
một số giải pháp cụ thể. 

Gian hàng của Nicotex tại các hội chợ được ban 
lãnh đạo đến từ cục BVTV, sở Nông nghiệp, chi 
cục, trạm BVTV ghé thăm và thảo luận về công 
nghệ phun thuốc BVTV bằng máy bay không người 
lái (UAV) và dịch vụ Nicotex Fly, đồng thời bảy tỏ 
quan điểm hưởng ứng đưa thiết bị này vào phục vụ 
sản xuất nông nghiệp để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ 
môi trường, tiết kiệm tài nguyên, công sức và thời 
gian lao động.

Ngoài ra gian hàng còn được sự quan tâm đông 
đảo của bà con nông dân tại địa bàn ghé thăm 
và tìm hiểu về các tính năng của UAV, ở đây cán 
bộ công ty  tư vấn và so sánh thực tế hiệu quả 
của việc phun thuốc bằng máy bay so với phun 
thủ công giúp bà con có cái nhìn sâu hơn về dịch 
vụ này. Sau khi nghe cán bộ chia sẻ, bà con đã 
rất phấn khởi, mong  muốn công nghệ này nhanh 
chóng ứng dụng rộng rãi để giúp bà con chăm sóc 
cây trồng thuận lợi, hiệu quả và bảo vệ được sức 
khỏe bản thân, Với mong muốn của bà con, và sự 
hưởng ứng cao của các cấp chính quyền, dịch vụ 
Nicotex Fly sẽ sớm có mặt trên địa bàn cả nước 
giúp bà con tiếp cận được với công nghệ mới bảo 
vệ mùa màng và đưa nền Nông nghiệp VN phát 
triển hơn.

Quốc Hinh
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V
ới tấm lòng “lá lành đùm lá rách, lá rách ít 
đùm lá rách nhiều”, vừa qua trong chương 
trình thiện nguyện chung tay góp sức cùng 

bà con vùng lũ, công ty cổ phần Nicotex – Đại 
diện là công ty Nicotex Thanh Hóa đã trao quà 
ủng hộ cho bà con tại các xã Trung Lý, Nhi Sơn, 
Pù Nhi huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bà 
con nơi đây đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, 
lũ lụt.
Dù chỉ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Wipha, nhưng 
huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa sau bão 
là cảnh hoang tàn trong dòng nước lũ, nhiều gia 
đình rơi vào cảnh mất nhà cửa, ruộng vườn. 
Ngay sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại 
do mưa lũ tại địa bàn, tập thể CBNV Công ty 
Nicotex Thanh Hóa đã nhanh chóng đến với bà 
con nơi đây để đóng góp phần nào giúp bà con 
vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.
Tại trường tiểu học Trung Lý 1 đoàn cán bộ công 
ty Nicotex Thanh Hóa đã trao những quyển vở 
cho các em học sinh và một số tiền nhỏ nhằm 
động viên, chia sẻ cùng nhà trường những khó 
khăn do thiên tai, tiếp thêm nguồn kinh phí để 
nhà trường nhanh chóng sửa chữa, khắc phục 
những hư hại. Đồng thời giúp các cháu học sinh 
có thêm những cuốn vở để bước vào năm học 
mới. Các em học sinh rất phấn khởi khi cầm trên 
tay những cuốn vở mới
Sau khi trao quà tại xã Trung Lý, đoàn từ thiện 
tiếp tục tiến sâu vào hai xã Nhi Sơn và Pù Nhi. 
Tuy đã thông đường nhưng vẫn còn nhiều đoạn 
sạt lở khiến đường hẹp, hiểm trở và khó đi. Xung 
quanh hai bên đường, trên nương ruộng, dưới 
con suối vẫn còn nhiều vết tích do lũ để lại. Đó là 
những ngôi nhà bị sạt lở, là bùn đất phủ đầy từng 
gốc lúa, là bên bờ suối với rác rưởi bám đầy trên 
những thân cây cao chừng 1,2m. Vậy mới thấy 
cuộc sống bà con nơi đây ngày thường đã khốn 
khó khi lũ về thì sức tàn phá rất lớn. Song với 
quyết tâm cao nhất, với sự đồng lòng đồng sức, 
đoàn thiện nguyện của Công ty Nicotex Thanh 
Hóa đã cố gắng hết sức và đến nơi an toàn, trao 
tận tay những phần quà ý nghĩa nhất và kịp thời 
cho bà con xã Nhi Sơn và Pù Nhi
Công ty CP Nicotex với những phần quà thiết 
thực, không mong gì hơn là chúc bà con thật 
nhiều sức khỏe, sớm ổn định sản xuất trở lại.

Hoàng An

NICOTEX CHUNG TAY CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ
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T
háng 8.2019 tại Hà Nội 
đã xảy ra vụ cháy lớn 

tại công ty cổ phần Bóng 
đèn phích nước Rạng 
Đông. Giặc lửa đã thiêu 
rụi các kho xưởng gây tổn 
thất rất lớn và ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Cháy, 
nổ gây thiệt hại không chỉ về người, tàiz sản mà 
còn ảnh hưởng đến trật tự và an toàn xã hội.
Công ty cổ phần Nicotex với đặc thù của ngành 
nghề là sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, sử 
dụng các dung môi như metanol, xylen… là những 
nguyên liệu có nguy cơ cháy nổ cao. Trong suốt 
các năm qua, Ban Tổng giám đốc công ty luôn xác 
định công tác đảm bảo an toàn nói chung và công 
tác PCCN nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên 
suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty, đặc biệt là công ty sản xuất. Việc tập huấn 
và diễn tập trong công tác PCCN tại công ty sản 
xuất thường xuyên được tổ chức, các trang thiết bị 
PCCN luôn được các bộ phận chuyên trách kiểm 
tra và thay thế.
Ngay từ đầu năm 2020, Tổng giám đốc yêu cầu các 
công ty thành viên phải có trách nhiệm và nâng cao 
cảnh giác trong công tác PCCN để tránh những 
thiệt hại không đáng có. Để thực hiện tốt công tác 
PCCN Ban Tổng giám đốc đã cho ban hành nghị

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

quyết thực hiện, trong đó có các nội dung như sau:
1. Công tác tuyên truyền hướng dẫn: Ban Tổng 
Giám đốc yêu cầu các đồng chí Giám đốc phòng 
và Giám đốc các công ty thành viên đặc biệt quan 
tâm đến công tác PCCN, đặc biệt trong các ngày lễ 
tết, mùa hanh khô. Các Giám đốc công ty sản xuất 
phải tổ chức tập huấn PCCN thường xuyên. Các 
Giám đốc kinh doanh phải thường xuyên kiểm soát 
kho hàng của mình, đồng thời cũng phối hợp với 
lực lượng PCCC tại địa phương tổ chức tập huấn 
và diễn tập về PCCN tại các kho chứa vật tư thuốc 
BVTV.
2. Đầu tư các trang thiết bị để đảm bảo công tác 
PCCN: công ty mẹ, các công ty thành viên, xưởng 
phân bón đều phải đầu tư xây bể cát, bể nước, hệ 
thống thu lôi chống sét, hệ thống đường cấp nước 
chữa cháy. Đầu tư đầy đủ các thiết bị PCCN như 
bình cứu hỏa, thang, câu liêm… và các thiết bị này 
phải để ở nơi dễ thấy, dễ nhìn lúc nào cũng sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu khi có sự cố.
Ban Tổng giám đốc công ty mong rằng các CBCNV 
trong hệ thống công ty nhận thức được tính nghiêm 
trọng của vấn đề này và luôn đề cao ý thức cảnh 
giác, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định 
của công ty đề ra, thực hiện  phương châm “phòng 
còn hơn chống”./.

Vũ Công Thiện

NICOTEX LÀM TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI

T
rong những năm vừa qua, với mong muốn kết nối yêu 
thương và đồng hành cùng các em học sinh bước vào năm 

học mới, Công ty cổ phần Nicotex đã trao tặng cho các em học 
sinh tại một số điểm trường trên cả nước, các phần quà với  
tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. 
Kể từ khi thành lập đến nay, Nicotex luôn là đơn vị tích cực 
trong công tác xã hội. Hàng năm, công ty đều có những hoạt 
động như quyên góp từ thiện, thăm hỏi các gia đình chính sách, 
tài trợ học bổng cho các cháu học sinh sinh viên có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn… Chương trình từ thiện học đường mang 
tên “Nicotex – Đồng hành, chắp cánh ước mơ” với phần quà là 

những chiếc xe đạp, chiếc bút, chiếc cặp để các em bắt đầu một kỳ học với nhiều tiến bộ mới. Phần quà 
được các công ty trong hệ thống Nicotex trao tận tay cho các em tại một số điểm trường trải dài từ Bắc 
vào Nam. Chương trình diễn ra đã giúp các em bước vào năm học mới có thêm động lực để sáng tạo và 
học tập, giúp các em có thêm tư liệu để phục vụ trong học tập./.

Hoàng An
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KIỂM SOÁT NGẶT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Công ty Nicotex là một đơn vị xuất phát từ 
quân đội, thừa hưởng được tác phong – kỷ 

luật trong quân đội, vì vậy trong quá trình hoạt 
động công ty thường xuyên giáo dục tư tưởng, 
rèn luyện đạo đức, rèn luyện tính trung thực cho 
các cán bộ công nhân viên để tránh mắc phải 
sai lầm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay của 
Việt Nam, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, 
trong khi các thể chế xã hội chưa phát triển hoàn 
chỉnh sẽ tạo ra nhiều kẽ hở dẫn đến rủi ro, thất 
thoát tài chính. Đứng trước cám dỗ của xã hội, 
nhu cầu thỏa mãn của bản thân, con người nếu 
không được rèn luyện và tu dưỡng, giác ngộ thì 
sẽ không thể vượt qua được bản ngã của mình. 

Ở Nicotex đó là Đào Vũ Khôi, Vũ Hữu Kết - những 
người đã không gắn kết với tập thể, coi thường 
pháp luật đã lạm dụng lấy tiền bán hàng, tiền công 
quỹ của công ty chi tiêu vào mục đích cá nhân 
và đã bị cơ quan pháp luật xử lỷ với hình phạt 
thích đáng bằng tù giam. Ngoài việc cán bộ công 
ty lạm dụng công quỹ để thỏa mãn nhu cầu cá 
nhân thì trong kinh doanh việc khách hàng trây ì,
nợ đọng, chiếm dụng vốn của công ty… vẫn 
còn diễn ra. Tất cả đều làm tổn hao sức lực 
của Ban Tổng giám đốc công ty, Giám đốc và 
cán bộ kinh doanh của các công ty thành viên 
và ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty.

Trong kinh doanh, hiện nay vẫn còn một số cán 
bộ quản lý và nhân viên một số Công ty kinh 
doanh nhận thức nhiệm vụ bán hàng, thu tiền 
chưa nghiêm túc, còn bàng quang, còn đặt tình 
cảm lên trên nguyên tắc kinh doanh, còn chạy 
đua về doanh số; Chạy theo thu nhập chứ không 
chạy theo hiệu quả kinh tế; Gửi hàng đại lý, chưa 
thật sự quyết tâm trong việc bán hàng thu tiền. 
Sự cảnh báo luôn được nêu ra và nhắc nhở đối 

với mỗi người chúng ta cần phải có cái nhìn 
nghiêm túc về quản trị tài chính, quản trị tiền tệ. 
Để kinh doanh có hiệu quả, hệ thống Nicotex
phát triển bền vững hơn, mỗi cá nhân trong hệ 
thống Nicotex đều phải nâng cao tinh thần tự tu 
dưỡng, tự rèn luyện, làm việc phải nghĩ đến danh 
dự bản thân và làm việc gì cũng phải làm thực sự 
tốt, đặc biệt trong công tác quản lý tài chính – tiền tệ. 

Để quản lý tốt tình hình bán hàng, thu tiền, ngày 
18/12/2019 Tổng Giám đốc công ty ban hành 
công văn 534/CTN về việc kiểm soát ngặt công tác 
quản trị tài chính trong đó có các yêu cầu như sau:

1. Giám đốc các công ty kinh doanh thuốc BVTV, 
phân bón: Đã bán hàng cho đại lý thì phải thu 
được tiền; Tăng cường thời gian đi đại lý cùng 
với cán bộ thị trường, kịp thời tháo gỡ vướng 
mắc về giá cả, chính sách và thu hồi công nợ của 
đại lý; Kiểm soát được bán hàng và thu tiền tới 
đại lý trong ngày từ kế toán trưởng công ty, sau 
khi thu được tiền chuyển trả ngay về công ty mẹ.

2. Các đồng chí kế toán trưởng: Phải kiểm soát 
được dư nợ tạm ứng của CBCNV; Không tạm 
ứng lần sau khi chưa quyết toán lần trước.

3. Kiểm soát nợ phải trả: Kiểm soát nguồn tiền 
lương; các khoản nợ công ty mẹ, nợ các nhà 
cung cấp; Kiểm soát các khoản thuế phải nộp 
NSNN.

4. Kiểm soát hàng hóa tồn kho: Nhập xuất phải có 
đầy đủ giấy tờ ghi sổ và hóa đơn chứng từ theo 
quy định của luật thuế; Kiểm kê phân loại chất 
lượng sản phẩm hàng tháng.

5. Kiểm soát các loại nguồn vốn chủ sở hữu, tổng 
vốn và tài sản thực. Lập phương án khác phục, cơ 
cấu lại tổ chức hoạt động kinh doanh và tài chính. 
Thực hiện giám sát đặc biệt và thường xuyên báo 
cáo Ban Tổng giám đốc để khắc phục hậu quả.
Ban Tổng giám đốc công ty mong rằng các CBCNV 
trong hệ thống công ty luôn tự hào giữ gìn và phát 
huy những kỷ cương trong quân đội, để từ đó rèn 
luyện bản thân không bị ảnh hưởng bởi các cám 
dỗ và tiêu cực bên ngoài, luôn hướng thiện để 
cuộc sống luôn được HẠNH PHÚC – BÌNH AN.

Hà Nguyễn
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SẢN PHẨM QUÀ TẶNG CỦA CÔNG TY NICOTEX 
ĐỔI MỚI TỪ CÁCH NGHĨ CÁCH LÀM

Hạnh phúc, bình an, tài lộc đến
Vạn sự an khang, vạn sự lành

Nghe câu đối trên, chắc hẳn chúng ta đã cảm 
nhận được cái tết đang đến gần, không khí 

nhộn nhịp chuẩn bị đón tết đang về trên mọi nẻo 
đường, góc phố và mọi gia đình Việt Nam. Tết 
đến đồng nghĩa với nhu cầu mua sắm của người 
dân tăng cao, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị 
đang chuẩn bị những gói quà để chúc tết các đối 
tác, khách hàng, cán bộ, công nhân viên nhằm tri 
ân sau một năm hợp tác, một năm đóng góp cho 
công ty.
Bắt nguồn từ chuyến tham quan, học hỏi từ 
hội chợ triển lãm dược liệu tại thành phố Ngọc 
Lâm – Trung Quốc, tại đây Đoàn công tác đã có 
được cái nhìn hoàn toàn khác về các sản phẩm 
nông sản của Việt Nam ta. Các loại hạt có giá trị 
dinh dưỡng cao như điều, macca, hạnh nhân... 
là nguyên liệu có thể chế biến nhiều món bổ 
dưỡng như sữa hạt, bánh, canh dinh dưỡng. 

Ngày 31/10/2019, trong dịp tổng kết công ty 
Nicotex, Tổng giám đốc đã trao quyết định 
thành lập Tổ cung cấp quà tết và rau sạch, bà 
Bùi Thu Hà – Giám đốc Y dược là Tổ trưởng. 
Ngay sau đó Tổ quà tết và rau sạch đã thay 
đổi suy nghĩ của mình, ứng dụng kiến thức đã 
học được thông qua chuyến công tác vào các 
món quà tết năm 2020 dành tặng khách hàng 
và CBCNV của công ty. Tổ trưởng Bùi Thu Hà 
đã ngày đêm canh cánh nghĩ về món quà như 
thế nào vừa đẹp, vừa ý nghĩa, có thể giới thiệu 
được những đặc sản nổi tiếng của Việt Nam và 
đặc biệt hướng dẫn mọi người cách sử dụng 
những sản phẩm đó hữu ích trong cuộc sống.
Khi bắt tay vào công việc mới có nhiều phát sinh, 

nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc thì không 
thể đảm bảo, như vậy khách hàng và các cán bộ 
không thể thưởng thức được những tinh túy của 
sản phẩm. CẦN PHẢI THAY ĐỔI CÁCH LÀM CÓ 
THỂ CHẬM NHƯNG PHẢI CHUẨN – Bà Hà đã 
nghĩ như vậy và đã yêu cầu anh Dương – Giám 
đốc công ty Đăk Lăk đích thân tìm nguyên liệu 
chuẩn, loại tốt nhất các đặc sản của Tây Nguyên 
gồm hạt điều, hạt macca, caccao, cà phê, anh 
Huy – Giám đốc công ty Hà Nội tuyển chọn loại 
chè ngon của Thái Nguyên để làm quà tặng.
Khâu chuẩn bị nguyên liệu đã xong, bà Hà đã phân 
công việc cho các bộ phận làm việc rất rõ ràng, 
cụ thể và linh hoạt. Với tinh thần vì khách hàng, vì 
những cán bộ thân yêu của Nicotex, tổ cung cấp 
quà tết đã dành nhiều thời gian, tâm huyết kết 
hợp với sự nhiệt tình, năng động của tuổi trẻ đã 
nhanh chóng hoàn thành 1.400 xuất quà tết xong 
trước thời hạn trong ngày 23/12/2019 và chuyển 
đến các công ty thành viên.
Hộp quà Nicotex gồm 05 sản phẩm với chất lượng 
được tuyển chọn rất kỹ và nhiều công đoạn được 
làm bằng tay rất tỉ mỉ và đòi hỏi sự cẩn thận, khéo 
léo. Vỏ hộp quà được thiết kế lịch sự cứng cáp 
với 2 màu vàng và đỏ là chủ đạo, màu may mắn 
phúc lộc vẹn toàn, sự kết hợp giữa hiện đại và 
thủ công mang đến cho hộp quà sự sang trọng 
và đẹp mắt.
Qua sản phẩm quà tết, nhắn nhủ mỗi người 
chúng ta cần phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, 
làm thực sự, tâm huyết và làm với đam mê thì 
mới thành công. Cuối cùng, Tổ quà tết Nicotex 
xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã phối hợp 
thực hiện bộ quà, đặc biệt cảm ơn sự chỉ đạo sát 
sao và quan tâm của Tổng giám đốc đã giúp cho 
Tổ cung cấp quà tết có thêm tinh thần và động 
lực để làm tốt hơn nữa công tác phục vụ trong 
thời gian tới.
Năm mới, kính chúc Quý khách hàng, cán bộ 
CNV công ty Nicotex:

Hạnh Phúc - Bình An - Tài Lộc.
Lương Thị Huệ
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V
ậy là một năm nữa chuẩn bị trôi qua, chỉ còn 
hơn một tháng nữa năm Kỷ Hợi khép lại để 
đón chào năm mới Canh Tý, thời điểm này 

mọi người đều hối hả, tất bật chạy đua với thời gian 
để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của mình. 

Nicotex Đà Nẵng cũng vậy, đang hổi hả chạy 
đua với thới gian, năm hết tết đến cũng là thời 
vụ gieo sạ tới gần, cái không khí hối hả, bận rộn 
cộng với thời gian trôi đi nhanh chóng làm cho 
ta có cảm giác như đang tụt lại phía sau. Nhưng 
thực chất ta có tụt lại không nhỉ?.... Nhìn lại những 
năm tháng đã qua ta đã làm được nhiều thứ, ta 
vẫn chạy đua với thời gian, vẫn làm chủ được nó.
Nhớ lại ngày Nicotex Đà Nẵng đứng trước vô vàn 
những khó khăn, hoạt động kinh doanh gần âm 
hết vốn điều lệ; nhiều cán bộ bị kỷ luật và nợ phải 
trả do thất thoát tài sản trong công tác quản lý yếu 
kém; thu nhập thấp, tư tưởng cán bộ xuống cấp, 
nhiều cán bộ bị buộc thôi việc hoặc xin nghỉ việc. 
Khoảng thời gian này chắc hẳn rằng những con 
người Nicotex Đà Nẵng không ai muốn nhớ đến. 
Để tháo gỡ những khó khăn, vực lại hoạt động của 
Nicotex Đà Nẵng,  Ban Tổng giám đốc, các phòng 
ban chức năng công ty Nicotex đã hỗ trợ sắp xếp 
lại nhân sự, kiểm soát và đưa ra những phải pháp 
cụ thể và quyết liệt. Khi nhận được quyết định bổ 
nhiệm Quyền giám đốc công ty, với bao suy nghĩ 
và trăn trở, mình phải làm gì đây? Phải giải quyết 
khó khăn từ đâu? Phải vực dậy tư tưởng và phát 
huy sức mạnh mỗi cá nhân và tập thể như thế 
nào? Phải làm sao để lấy lại sự tin tưởng của cơ 
quan quản lý nhà nước và hệ thống đại lý với công 
ty? Phải làm sao để những cán bộ ở lại cùng mình 
lúc khó khăn này không còn khổ? …rất nhiều và 
rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong lúc đó. Và rồi 
cùng với sự định hướng của công ty mẹ, cùng với 
sự đoàn kết thống nhất của cán bộ nhân viên 

công ty, Ban quản lý công ty đã đưa ra một số 
giải pháp có tính trọng tâm trong giai đoạn đó:
1/Ban quản lý phải là người gương mẫu, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là đầu tầu 
trong mọi hoạt động của công ty. Có như vậy 
mới lấy lại được lòng tin của cán bộ nhân viên. 
2/ Rà soát lại toàn bộ quy chế quản lý, thắt chặt 
công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh.
3/ Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng 
ban, bộ phận, tránh chồng chéo, ỷ lại lẫn nhau 
trong công việc. 
4/ Tập trung giải quyết vấn đề sản phẩm, vì chỉ có 
sản phẩm thì cán bộ mới có cái để làm, có cái để 
làm thì sẽ có việc làm. Công ty đã tập trung tìm 
kiếm và làm mới sản phẩm, làm mới quy cách, làm 
mới chính sách, làm mới phương thức kinh doanh, 
làm mới nhận thức của cán bộ và hệ thống đại lý. 
5/ Xây dựng chính sách phù hợp, chính sách 
phải đảm bảo đáp ứng được lợi ích của các đối 
tượng tham gia trong các mắt xích hoạt động 
kinh doanh: Chính sách phải thúc đẩy khích lệ 
được người lao động phát huy tối đa năng lực 
của mình và phải làm cho đại lý tập trung tiêu 
thụ sản phẩm của công ty có như vậy mới tăng 
được sản lượng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
Từ những giải pháp đó kết hợp với sự chỉ 
đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc, các 
phòng ban chức năng công ty mẹ, sự quyết 
tâm của ban quản lý và những con người 
Nicotex Đà Nẵng ở lại đã đồng tâm, đồng sức, 
đồng lòng từng bước tháo gỡ những khó khăn 
đưa Nicotex Đà Nẵng ổn định và phát triển. 
Từ chỗ doanh thu năm 2014 chỉ là 17 tỷ đến năm 
2019 doanh thu công ty đạt 53 tỷ đồng với tốc 
độ tăng trưởng bình quân từ 35%-50%/ năm, từ 
chỗ thu nhập cán bộ nhân viên chỉ đạt 4,5 triệu 
đồng/ người/ tháng năm 2017. Đến năm 2019 thu 
nhập của cán bộ nhân viên đạt 19,5 triệu đồng/ 
người/ tháng và là một trong 2 công ty vinh dự 
được nhận danh hiệu “ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG”
Nhìn lại chặng đường 5 năm (2014 -2019) thời 
gian không phải là ngắn, cũng không phải là quá 
dài, tập thể cán bộ Nicotex Đà nẵng đã đoàn kết, 
gắn bó cùng nhau chạy đua với thời gian, với công 
việc, với quyết tâm và ý chí của mình để từng 
bước vượt qua khó khăn, vươn mình để khẳng 
định vị thế của công ty tại thị trường Miền trung. 

Phạm Xuân Đức

NICOTEX ĐÀ NẴNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TIẾN TỚI THÀNH CÔNG

GƯƠNG SÁNG NICOTEX
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T
rong sản xuất nông nghiệp, đối với người 
nông dân việc chăm sóc cây trồng để cây 
sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao và 

đem lại hiệu quả kinh tế là rất quan trọng. Trong đó 
việc xác định tình hình diễn biến sâu bệnh và tìm 
ra giải pháp phù hợp là rất cần thiết. Hiện nay trên 
thị trường có rất nhiều sản phẩm thuốc BVTV của 
nhiều công ty khác nhau, mỗi loại sản phẩm thuốc 
BVTV đều có hiệu lực phòng trừ khác nhau. 
Sản phẩm Abenix 10SC của công ty Nicotex được 
khuyến cáo phòng trừ bệnh hại chính: vàng lá, lem 
lép hạt, dưỡng lá, dưỡng hạt tăng cường sinh lực 
cho cây lúa nước ”, sản phẩm đã được sử dụng 
rộng rãi tại nhiều thị trường khác nhau như Thái 
Bình, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ…. Riêng tại 
Vĩnh Long với vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 
về cây khoai lang đây cũng là một yếu thế cho chi 
nhánh An Hữu khi tiếp thị sản phẩm Abenix. Nhưng 
với tinh thần ham học hỏi, xuất phát điểm là nhân 
viên lái xe tới nhân viên kinh doanh và hiện tại là 
Quyền Giám Đốc chi nhánh An Hữu, anh Lê Khắc 
Lung đã mạnh dạn kết hợp cùng đại lý mở điểm 
trình diễn thuốc Abenix trên cây khoai lang. Đây là 
cách làm hoàn toàn mới của một cán bộ tâm huyết 
đã đem lại hiệu quả cho người dân, đại lý, công ty. 
Anh Lung chia sẻ về cách làm: Khi tôi đang là nhân 
viên quản lý thị trường Vĩnh Long, trong một cuộc 
họp của BGĐ công ty tại chi nhánh An Hữu về 
chiến lược phát triển sản phẩm Abenix. Sản phẩm 
này tập trung khai thác phòng trừ bệnh hại trên cây 
lúa, trong khi đó vùng Vĩnh Long chỉ có cây khoai 
lang, rau màu và cây ăn trái nên tôi cảm thấy thấy 
không có khả năng kinh doanh sản phẩm Abenix. 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thấy mình cần phải 
THAY ĐỔI CÁCH LÀM, không phải thấy khó mà 
nản, nên tôi đã quyết tâm nghiên cứu và đưa sản 
phẩm Abenix để phòng trừ bệnh trên cây khoai lang. 
Tại huyện Bình Tân, đã có những khó khăn với một 
vài đại lý đi qua, nhưng may mắn thay khi đến đại 
lý Hoàng Thông, Hữu Tài để giới thiệu sản phẩm 
Abenix họ lại rất tâm đắc và đã đề nghị công ty cho 
làm điểm trình diễn trên một số cây như khoai lang, 
ớt, đu đủ. Sau khi trình diễn thành công, các cán 
bộ công ty, đại lý và nông dân đều tin tưởng về hiệu 
quả phòng trừ bệnh trên cây khoai lang của sản 
phẩm Abenix là rất tốt. Từ đó sản phẩm Abenix trở 
nên quen thuộc với vùng trồng cây khoai lang. Với 
kết quả trên, tôi thấy rằng trong kinh doanh cần có 

sự linh hoạt sáng tạo, đổi mới nhưng vẫn phải tuân 
thủ theo các nguyên tắc đã đặt ra. Nguyên tắc ở 
đây là những đường lối từ sự chỉ đạo của Ban Tổng 
giám đốc công ty Nicotex và trực tiếp là sự chỉ đạo 
của Ban Giám đốc công ty Nicotex Tiền Giang. Còn 
linh hoạt, sáng tạo, đổi mới là áp dụng vào công 
việc thực tế sao cho thuận lợi và đem lại hiệu quả 
về doanh thu.
Có được kết quả trên cũng nhờ sự thuận lợi từ cơ 
cấu cây trồng đa dạng, giá khoai nếu đảm bảo có 
lợi nhuận thì trồng 3 vụ/năm với tổng diện tích canh 
tác khoảng 12.000ha/năm. Sản phẩm đưa vào thị 
trường cây khoai lang hơn một năm nên đại lý và 
nông dân đã biết đến thương hiệu và chất lượng. 
Ngoài ra nhờ tính độc quyền cao của sản phẩm, 
chỉ duy nhất công ty Nicotex có, nên khi đàm phán 
với đại lý với nông dân sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. 
Tuy gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó 
khăn thử thách. Đầu tiên phải kể ra là nhãn sản 
phẩm chỉ in hình cây lúa, gây khó khăn khi đi chào 
hàng những đại lý không có kỹ thuật, kỹ năng bán 
hàng. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng, Abenix đang 
là sản phẩm rất được nông dân tin cậy, là một sản 
phẩm thế mạnh của công ty Nicotex. Kết quả mang 
lại doanh thu cho cán bộ kinh doanh trong thời gian 
qua và giúp cho cán bộ kinh doanh qui hoạch được 
hệ thống đại lý, có được hệ thống nông dân. Từ việc 
thành công của sản phẩm Abenix thể hiện được sự 
lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ban Tổng giám 
đốc công ty Nicotex nói chung và Cty Nicotex Tiền 
Giang nói riêng. Và cuối cùng lời khuyên của mình 
là HÃY LÀM ĐI, chỉ có hành động mới biến giấc 
mơ thành hiện thực chứ không phải là suy nghĩ và 
toan tính.

Lê Khắc Lung

TRONG KINH DOANH CẦN CÓ SỰ SÁNG TẠO
GƯƠNG SÁNG NICOTEX
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Ở Palextin có hai biển hồ cùng lấy nước từ 
một nguồn là sông Giócđan. Nhưng ở biển hồ 
thứ nhất, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, không 
có một sinh vật nào sống soát được, nó được 
gọi với cái tên là biển hồ chết, sở dĩ như vậy 
là vì nó nhận nước rồi giữ lấy cho riêng mình 
không trao đổi cho sông hồ nào cả. Còn biển 
hồ thứ hai có tên gọi là biển hồ Galile nước 
trong xanh, cá tôm đày ắp, sinh vật xanh tươi. 
Bởi vì nó nhận nước rồi lại chia đều cho nhiều 
hồ và sông khác. 

Bài học rút ra: hạnh phúc không phải chỉ 
là nhận mà còn phải biết cho đi. Người hạnh 
phúc nhất ở trên đời là người biết đem đến cho 
người khác nhiều hạnh phúc nhất.

TRUYỆN 1

TRUYỆN 2

TRUYỆN 3

- Một cậu bé hỏi ông trời: “Ông ơi, 1 vạn năm 
đối với ông mà nói dài bao lâu ạ?”
- Thượng đế trả lời: “Giống như là 1 phút.”
- Đứa trẻ lại hỏi: “100 vạn yên đối với ông là 
bao nhiêu tiền ạ?”
- Thượng đế trả lời: “Giống như 1 tệ vậy.”
- Đứa trẻ lại tiếp tục hỏi: “Vậy ông có thể cho 
cháu 100 vạn yên được không?”
- Thượng đế đáp lại: “Đương nhiên là được, 
chỉ cần cháu trả lại cho ta một phút.”
Bài học rút ra: Không phải sự việc nào cũng 
dễ như trở bàn tay, mọi sự việc đều có cái giá 
của nó, đều cần phải trả bằng thời gian và sức 
lực của chính mình.

Ở một làng nọ có những người nông dân 
chuyên làm nghề trồng bắp. Có một bác nông 
dân nhờ biết áp dụng khoa học kĩ thuât nên cuối 
mùa đã thu được những trái bắp tốt. Trong khi 
đó những người nông dân trong làng, vì không 
nắm được kĩ thuật nên bắp bị sâu rầy mất mùa, 
đói kém. Và thế là bác nông dân kia một mình 
một chợ tha hồ giàu to. Thế nhưng đầu mùa sau 
người ta lại thấy bác nông dân kia đem những 
hạt giống tốt tặng những người hàng xóm và lại 
còn vui vẻ bày cho họ cách chăm sóc ruộng bắp 
của mình nữa. 
Ngạc nghiên trước việc làm của bác, một phóng 
viên đã hỏi bác: “sao ông lại cho láng giềng 
những hạt bắp giống tốt nhất của mình như vậy, 
trong khi họ cũng tham gia cạnh tranh với ông ?”
 “Ồ ! người nông dân trả lời, anh không biết 
rằng những luồng gió thổi những hạt phấn hoa 
từ những cây bắp này sang những cây bắp 
khác sao? nếu láng giềng tôi trồng toàn những 
cây bắp kém chất lượng thì sự thụ phấn có 
thể khiến những cây bắp của tôi cũng sản sinh 
ra những trái bắp kém chất lượng. Do đó nếu 
muốn có những trái bắp tươi tốt, tôi phải giúp 
những người hàng xóm tôi có những trái bắp 
tươi tốt. Lý do chỉ là đơn giản vậy thôi.”
Bài học rút ra: Những ai muốn có cuộc sống 
tốt đẹp thì hãy giúp người khác có được cuộc 
sống tốt đẹp.

NHỮNG MẨU TRUYỆN ĐẠO ĐỨC

Kim Luân (ST)
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KẺ MẠNH KHÔNG PHẢI LÀ KẺ GIẪM LÊN VAI 
NGƯỜI KHÁC ĐỂ THỎA MÃN LÒNG ÍCH KỶ. 

KẺ MẠNH LÀ KẺ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC TRÊN 
ĐÔI VAI CỦA MÌNH. 


