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Đ/c Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị

Chịu trách nhiệm XB: KS. Phạm Quang Tuyến - Ủy viên HĐQT - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty.  
* Biên tập: Văn phòng Công ty. GPXB số: 06/GP - XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông Phú Thọ cấp ngày 16/1/2019.  

In tại Công ty Cổ phần In Phú Thọ * Lưu hành nội bộ.

Ngày 4/4/2019, tại Hội trường 
Công ty TNHH Thương mại 
Thủy Ngân, tỉnh  Yên Bái (đại 

lý phân phối sản phẩm cấp 1 của Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao), Cụm 
số 01, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ 
đã tổ chức giao ban công tác Dân vận 
quý I-2019, triển khai nhiệm vụ quý 
II-2019. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân 
vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự 
có đại diện thường trực Đảng ủy các 
đơn vị trong cụm, Lãnh đạo Ban Dân 
vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các phòng và 
cán bộ theo dõi địa bàn; các đồng chí 
phụ trách công tác Dân vận; bộ phận 
theo dõi công tác Dân vận cụm số 01. 
Về phía Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao có đ/c Hoàng Viết Dũng, 
Phó Bí thư Đảng ủy Công ty và các 
đ/c cán bộ trong Ban Dân vận Công 
ty. Về phía Công ty TNHH Thương 
mại Thủy Ngân, tỉnh Yên Bái có các 
đồng chí: Nguyễn Thị Xuân, Giám 
đốc Công ty; Nguyễn Hải Quang, Bí 
thư Đảng ủy Công ty.

Quý I/2019, nhận thức của các 
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công 
tác dân vận đã có nhiều chuyển biến 
tích cực. Ngay từ đầu năm, các Đảng 
ủy đã quan tâm quán triệt, triển khai 
các văn bản mới của Trung ương, tỉnh 
về công tác dân vận; xây dựng các nội 
dung công tác dân vận gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Dân vận, 
các bộ phận phụ trách dân vận của 

các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động 
nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, 
nguyện vọng, dư luận của đảng viên, 
chiến sỹ, cán bộ, công chức, người lao 
động; tham mưu cấp ủy, chính quyền 
giải quyết các tình huống dân vận phát 
sinh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với 
các phòng chuyên môn của Ban dân 
vận Tỉnh ủy để kịp thời trao đổi, làm 
rõ các nội dung công tác. 

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 
II/2019, tiếp tục quán triệt, tổ chức 
thực hiện các văn bản của Trung 
ương và tỉnh về công tác dân vận, 
đặc biệt là Kết luận 43-KL/TW ngày 
7/1/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW 
ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI về tăng cường 
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong tình hình 
mới”;…Đăng ký, triển khai, nhân 
rộng mô hình, điển hình “Dân vận 
khéo” gắn với cuộc thi báo chí viết về 
“Dân vận khéo”. Đồng thời, nắm bắt 
tình hình và định hướng tư tưởng, dư 
luận của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang, công chức, người lao động, các 
tầng lớp nhân dân về vấn đề nhạy cảm 
mà xã hội đang quan tâm hiện nay, đặc 
biệt là hoạt động tôn giáo trái phép, 
các quan điểm sai trái thù địch;…
Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ 
cơ sở đánh giá kết quả thực hiện dân 
chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và hoàn 

thành các chương trình công tác dân 
vận theo kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung 
thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế 
trong hoạt động của Cụm số 01, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng thời 
đề xuất, kiến nghị một số giải pháp 
cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. 
Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe đồng 
chí Nguyễn Hải Quang, Bí thư Đảng 
ủy Công ty TNHH Thương mại Thủy 
Ngân, tỉnh Yên Bái giới thiệu về tình 
hình sản xuất kinh doanh, hoạt động 
của Đảng bộ Công ty và công tác tiêu 
thụ phân bón Lâm Thao của Công ty 
trong thời gian qua. Qua đó, các đại 
biểu hiểu rõ hơn về hoạt động dân vận 
của Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao, phấn đấu đạt kết quả cao nhất 
trong công tác tiêu thụ sản phẩm, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty 
phát triển

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng 
chí Đỗ Thị Thu Hồng, Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh 
ủy đánh giá cao những kết quả mà bộ 
phận phụ trách công tác Dân vận của 
Đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực thực 
hiện trong quý I. Đồng chí đề nghị 
Ban Dân vận cụm số 01 tiếp tục bám 
sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng 
cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm 
tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, 
đoàn viên, hội viên và nhân dân tích 
cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động, tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục 
làm tốt công tác giám sát, phản biện 
xã hội, lựa chọn nội dung giám sát phù 
hợp thực tiễn; thực hiện tốt công tác 
phối hợp trong triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí 
cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với từng 
nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị.

Sau hội nghị, các đại biểu đã đi 
thăm quan mô hình phân phối sản 
phẩm và hướng dẫn bà con nông dân 
sử dụng sản phẩm phân bón Lâm Thao 
của  Công ty TNHH Thương mại Thủy 
Ngân, tỉnh Yên Bái.

Hoa Mua

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN QUÝ I-2019 CỤM SỐ 01
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Các cố đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội 
đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường KCN, Công ty tổ 
chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm 2019. 
Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ 

tọa Đại hội; tham dự Đoàn Chủ tọa có ông Phạm Quang 
Tuyến, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
và ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ 
Công ty. 

Dự Đại hội có thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 
169 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 86.903.879 cổ phần, 
bằng 77% có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT đã 
trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội đồng Quản trị về 
hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. 

Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế vẫn gặp rất nhiều 
khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phân 
bón. Công ty đã hoàn thành KH SXKD và đầu tư XDCB 
với các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ đạt 3.800 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ 
đồng; Mức chia cổ tức 10%.

Định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty là: Tiếp 
tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh phân bón và hóa chất. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt 
qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: Tổng 
doanh thu và cung cấp dịch vụ: 3.980 tỷ đồng; Lợi nhuận 
trước thuế 162 tỷ đồng; mức chia cổ tức dự kiến 9%. Chú 
trọng công tác đầu tư XDCB, phấn đấu hoàn thành cơ bản 
công tác đầu tư đã đặt ra. Tập trung đổi mới công tác bán 
hàng, quản lý chi phí bán hàng một cách hợp lý, hiệu quả. 
Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi 
tốt nhất cho các nhà đầu tư. 

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, 
thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động 
SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty. Báo cáo 
nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được 
trong năm qua: Năm 2018, các doanh nghiệp sản xuất phân 
bón gặp rất nhiều khó khăn, các sản phẩn phân bón sản xuất 
ra tiêu thụ chậm…Đối với Công ty, mức độ tiêu thụ phân 
bón khó khăn hơn so với năm trước. Nguyên nhân do ảnh 
hưởng của thời tiết khí hậu, sự tác động trực tiếp của Luật 
số 71/2014/QH13 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, sự cạnh tranh 
diễn ra mạnh mẽ giữa các sản phẩm phân bón cùng loại 
trong nước và nhập khẩu, phân bón giả, phân bón kém chất 
lượng trên thị trường…

Với sự đánh giá đúng đắn tình hình thị trường và áp 
dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt của Ban 
lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty hoàn thành SXKD năm 
2018. Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất  nhằm giảm 
tồn kho, chủ động trong việc điều hành, với tổng lượng 
phân bón sản xuất đạt 1.394.188 tấn, tăng 11% so với cùng 

kỳ. Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 968.259 tấn giảm 12% 
so với cùng kỳ. Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB đạt 
17,768 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm. Thu nhập bình 
quân cho người lao động đạt 7,44 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm 
phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản 
mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2019.

 Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận 
và đề xuất các ý kiến, kiến nghị về chiến lược phát triển 
Công ty trong thời gian tới; kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2019 với Đại hội và HĐQT.

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã 
giải thích, trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông 
tại Đại hội.

169 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng 86.903.879 
cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu 
quyết nhất trí thông qua: Báo cáo của HĐQT về hoạt động 
năm 2018 và định hướng năm 2019; báo cáo hoạt động 
SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo kiểm soát; 
phương án chọn Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán năm 
2019;Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 
phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia 
cổ tức năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao 
HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty, tổ Thư ký 
Công ty năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đã thông qua Biên 
bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nguyễn Thêm 



(Xem tiếp trang 8)
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Ngày 23/4/2019, tại Hội trường 
KCN, Công ty đã tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác Công 

đoàn, công tác Sáng kiến, tiết kiệm năm 
2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: 
Nguyễn Văn Quyền, Ban chính sách kinh 
tế xã hội và thi đua khen thưởng Tổng 
LĐLĐ Việt Nam; Quách Văn Ngọc, Phó 
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt 
Nam; Lê Ánh Dương, Phó Giám đốc 
Trung tâm kiểm định CN 1 Bộ Công 
Thương; Phạm Sơn, Phó CT LĐLĐ 
tỉnh Phú Thọ; đ/c Trương Quốc Chính, 
Phó GĐ Sở khoa học và công nghệ tỉnh 
Phú Thọ; Nguyễn Vĩnh An, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục BVMT tỉnh Phú Thọ; Ngô 
Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
HCVN; Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công 
đoàn Công nghiệp HCVN. Về phía Công 
ty có đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Lê 
Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, 
các đ/c trong Ban Tổng Giám đốc; BCH 
Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên Công ty; thủ trưởng các phòng, ban, 
Giám đốc XN thành viên trong Công ty; 
các đ/c trong BCH các Công đoàn cơ sở, 
Công đoàn bộ phận, đại biểu đoàn viên 
Công đoàn, an toàn vệ sinh viên xuất sắc 
năm 2018 của Công ty. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 
công tác hoạt động Công đoàn năm 2018, 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo 
cáo đánh giá hoạt động khoa học sáng kiến 
tiết kiệm, an toàn lao động, PCCN, môi 
trường năm 2018 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2019. 

Năm 2018, tình hình quản lý nhà 
nước về sản xuất, kinh doanh phân bón 
còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều 
quy mô nhỏ sản xuất phân bón ra đời, phân 
bón giả, kém chất lượng xuất hiện nhiều 
trên thị trường. Luật 71/2014/QH13 về 
thuế GTGT vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng 
lớn tới giá thành sản phẩm của Công ty… 
mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn, 
với chức năng nhiệm vụ và vai trò đại diện 
người lao động trong Công ty, Công đoàn 
Công ty đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám 
đốc vận động CB người lao động đồng sức, 
đồng lòng thực hiện tốt các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và 
tổ chức các phong trào thi đua; Phong trào 
xanh sạch đẹp; an toàn vệ sinh lao động, 
PCCN, vệ sinh môi trường; các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm 
lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, CÔNG TÁC KHOA HỌC - SÁNG KIẾN- 
TIẾT KIỆM NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

pháp, chính đáng của người lao động; tham 
gia các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng 
tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia 
xây dựng Đảng. Kết quả năm 2018:Giá trị 
SXCN theo giá thực tế đạt 4.060 tỷ đồng, 
tăng 15% so với cùng kỳ với tổng lượng 
phân bón sản xuất đạt 1.394.188 tấn, tăng 
11% so với cùng kỳ; Tổng phân bón tiêu 
thụ 968.259 tấn; Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 3.800 tỷ đồng; Nộp ngân 
sách 87 tỷ đồng; Giá trị thực hiện công tác 
đầu tư XDCB 17,768 tỷ đồng; thu nhập 
bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu 
đồng/người/tháng. 100% người lao động 
được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp... 

Năm 2018, có 1.868 người đạt lao 
động tiên tiến; 510 người đạt danh hiệu 
chiến sỹ thi đua cở sở, 185 tổ đạt tổ lao 
động xuất sắc; 45 tổ đạt lao động tiên 

tiến. 22/27 Công đoàn đạt vững mạnh; 
5/27 Công đoàn đạt khá; 362 đoàn viên 
Công đoàn xuất sắc; 99 nữ công nhân 
xuất sắc; Công đoàn Công ty được Tổng 
LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu 
thi đua toàn diện năm 2018; 1 cá nhân 
được tặng Bằng khen của Tổng LĐ; 3 tập 
thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen 
của Công đoàn Công Thương; 3 tập thể 
và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của 
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ; 6 tập thể và 30 cá 
nhân được tặng Bằng khen của Công 
đoàn CNHC Việt Nam. Đặc biệt, năm 
2018, Công đoàn Công ty đề nghị Công 
đoàn CNHC Việt Nam khen thưởng cho 
30 công nhân lao động trực tiếp, và 68 
tổ trưởng Công đoàn có thành tích xuất 
sắc trong phong trào xây dựng tổ chức 
Công đoàn giai đoạn 2014 - 2018. Đây là 
phần thưởng có ý nghĩa rất lớn, đã động 

Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Bằng khen 
của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc và đ/c Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty 
trao tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo cấp Công ty cho các cá nhân 
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Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận 
chính trị - Hành chính tại Công ty Đảng ủy Công ty phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 
đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp 

Trung cấp LLCT-Hành chính hệ vừa 
làm vừa học năm học 2016-2018 do 
Trường Chính trị tỉnh mở tại Công ty. 

Dự Bế giảng lớp học, về phía 
Tỉnh ủy Phú Thọ có đồng chí Hà Xuân 
Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy. Về phía Trường Chính trị 
tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng 
Tiến Điệp, Phó Hiệu Trưởng; Đinh 
Thị Phương, Trưởng Phòng Đào tạo; 
Sơn Thị Bích Ngọc, Trưởng Khoa Dân 
vận; Hà Thị Như Huế, Trưởng Phòng 
Nghiên cứu khoa học, Giáo viên đồng 
chủ nhiệm lớp học. Về phía Công ty 
có các đ/c: Hoàng Viết Dũng, Phó Bí 
thư Đảng ủy Công ty; Nguyễn Thành 
Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Công ty, Phó Tổng Giám đốc; 
Dương Minh Phương, Chánh Văn 
Phòng Đảng ủy Công ty, Giáo viên chủ 
nhiệm lớp, cùng các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ, đại biểu Văn phòng 
Đảng ủy; các đồng chí trong Ban chỉ 
đạo lớp học cùng 119 học viên.

Lớp Trung cấp LLCT-Hành 
chính hệ vừa làm vừa học khai giảng 
ngày 12/12/2016 với 119 học viên 
là cán bộ, đảng viên đang làm việc 
tại các phòng, ban, đơn vị, xí nghiệp 
của Công ty. Trong thời gian 02 năm 
học tập, các học viên đã được trang bị 
những kiến thức trong chương trình 
Trung cấp LLCT-Hành chính bao gồm 
các phần học với các nội dung chủ 
yếu: Những vấn đề cơ bản về lý luận 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, những vấn đề cơ bản về 
Đảng, lịch sử Đảng, hệ thống chính 
trị, Nhà nước pháp luật, quản lý hành 
chính Nhà nước, đường lối chính sách 
của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực của 
đời sống, xã hội; kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt 
trận tổ quốc và các đoàn thể,… Ngoài 
ra, trong khóa học các học viên được 
thảo luận gắn việc học tập lý luận với 
thực tiễn. Qua khóa học các học viên 
đã nâng cao đạo đức cách mạng, năng 
lực công tác, tư duy khoa học biện 
chứng, giải quyết hiệu quả những vấn 
đề mới nảy sinh trong cuộc sống, các 
học viên sẽ vận dụng những kiến thức 
lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý vào thực tiễn góp phần quan 
trọng vào việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tại đơn vị.

Đ/c Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trao Bằng Tốt nghiệp cho học viên

12 học viên có thành tích xuất sắc được Trường Chính trị tỉnh khen thưởng.

Kết thúc khóa học, 119/119 học 
viên của lớp học đủ điều kiện tốt 
nghiệp và được cấp bằng Trung cấp 
LLCT - Hành chính, trong đó, loại 
Giỏi là 14/119, bằng 11,8%; loại Khá 
94/119, bằng 79%; loại Trung bình 
có 11/119, bằng 9,2%. Đặc biệt có 
12 học viên xuất sắc đạt thành tích 
tốt trong học tập và rèn luyện, được 
Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh biểu 
dương và khen thưởng.

Thay mặt Trường Chính trị tỉnh 
Phú Thọ, đồng chí Hoàng Tiến Điệp, 
Phó Hiệu trưởng nhà trường đã biểu 
dương và chúc mừng các học viên 
đã hoàn thành tốt chương trình trong 
khóa học vừa qua. Các học viên tuy 
vừa tham gia học tập, vừa đảm nhận 
công việc cơ quan, đơn vị, song với sự 

cố gắng, nỗ lực đã khắc phục khó khăn 
hoàn thành tốt chương trình của khóa 
học. Trên cơ sở những kiến thức cơ 
bản về lý luận chính trị đã được trang 
bị, các học viên cần vận dụng linh 
hoạt, hiệu quả trong công tác được 
giao; đồng thời tiếp tục rèn luyện học 
tập nâng cao nhận thức của bản thân, 
góp phần vào sự phát triển của Công 
ty cũng như của tỉnh nhà.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng 
chí Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư 
Đảng ủy Công ty đã ghi nhận và biểu 
dương, chúc mừng những thành tích 
mà lớp Trung cấp LLCT- Hành chính 
hệ vừa làm vừa học khóa 2016-2018 
đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu, các 
học viên cần có nhận thức đúng đắn và 
hiểu rõ giá trị của tấm bằng tốt nghiệp 

(Xem tiếp trang 9)
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Xí nghiệp Đời sống 

Với chức năng nhiệm vụ được 
giao, vừa qua trong điều kiện 
diễn biến của thị trường chưa 

ổn định, giá cả các mặt hàng lương 
thực, thực phẩm còn ở mức cao và biến 
động bất thường; nhưng với mục tiêu 
đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh 
an toàn thực phẩm bữa ăn giữa ca cho 
CB, người lao động trong toàn Công 
ty, XN Đời sống đã có nhiều cố gắng 
đảm bảo đáp ứng tốt bữa ăn giữa ca 
đạt cả về số lượng và chất lượng cho 
người lao động. Ngoài việc chế biến 
phục vụ các bữa ăn bồi dưỡng giữa ca 
phục vụ CB, người lao động và phục 
vụ khách hàng đến giao dịch làm việc 
với Công ty, Xí nghiệp đã huy động 
làm thêm giờ, tăng ca nhằm chế biến, 
phục vụ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, kịp 
thời, chu đáo và an toàn tuyệt đối về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Xí nghiệp 
đặc biệt quan tâm chú trọng tăng 
cường công tác quản lý, kiểm tra và 
chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

về công tác vệ sinh trong chế biến, 
vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là 
trong thời gian các địa phương xung 
quanh có dịch bệnh gia súc, gia cầm 
và thời gian chuyển mùa dễ phát sinh 
dịch bệnh.

Trong quý I năm 2019, Xí nghiệp 
đã tiếp nhận, bảo quản, cấp phát các 
mặt hàng quà hiện vật trong dịp Tết 
Kỷ Hợi 2019 đúng đối tượng, đủ số 
lượng hàng hóa. Bên cạnh đó thực hiện 
tốt việc chăm sóc vườn hoa cây cảnh 
trong khuôn viên Công ty đảm bảo 
cảnh quan xanh, đẹp (trên 29.500m 

2); cải tạo vườn hoa khu công nhân. 
Tiếp nhận, trông coi bảo quản xe máy, 
phương tiện đi làm của CB, người lao 
động Công ty và khách đến làm việc 
giao dịch với Công ty đảm bảo an toàn 
trên 1.250 lượt xe/ngày trong điều 
kiện diện tích nhà xe hạn hẹp.

Công tác an ninh trật tự của Xí 
nghiệp được đảm bảo, vệ sinh môi 
trường sạch đẹp, các tổ chức quần 

chúng hoạt động có hiệu quả. 3/3 
tháng đạt đơn vị “sản xuất an toàn” 
đơn vị “Xanh - Sạch - Đẹp”. Công tác 
xây dựng tổ chức Chi bộ, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên hoạt động tích cực, 
tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt 
động văn hóa thể thao. Đoàn kết nội 
bộ được giữ vững, đơn vị hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ quý I/2019.

Bước sang quý II/2019, XN đã 
triển khai tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát việc nhập thực phẩm tươi 
sống, củ quả đảm bảo các điều kiện về 
an toàn vệ sinh cũng như nguồn gốc. 
Tăng cường giám sát việc thực hiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, 
chế biến thực phẩm tại các nhà ăn ca. 
Trong đó tập trung chỉ đạo công tác 
chế biến, nâng cao chất lượng phục vụ 
tại nhà ăn số 3. Duy trì nghiêm kỷ luật 
lao động, nội quy an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường, PCCC, ATVSTP…
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao góp phần hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 
cả năm 2019.

Hà Linh

BA ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA QUÝ I - 2019

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quý I - 2019 cho 3 đơn vị:
Xí nghiệp Đời sống, Phòng Cơ điện, Xí nghiệp NPK3
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Phòng Cơ Điện

Xí nghiệp NPK3Quý I năm 2019, tập thể cán bộ 
và người lao động Xí nghiệp 
NPK3 đã có nhiều cố gắng 

trong mọi lĩnh vực, sản xuất, tiêu thụ, 
môi trường, vệ sinh công nghiệp, an 
toàn lao động và công tác xã hội, thực 
hiện đúng định mức vật tư, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho người và máy móc 
thiết bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Khác với các đơn vị trong Công 
ty, Xí nghiệp NPK3 đảm nhận nhiệm 
vụ vận hành thiết bị cả 2 dây chuyền 
NPK3 và NPK4. Mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn trong những ngày đầu 
vận hành dây chuyền sản xuất NPK 
hàm lượng dinh dưỡng cao (NPK4), 
nhưng với sự cố gắng nỗ lực, tinh thần 
không ngừng học hỏi, cho đến nay, 
tập thể cán bộ và người lao động Xí 
nghiệp đã làm chủ được máy móc thiết 
bị hiện đại tại dây chuyền mới này. 

Trong quý, tại dây chuyền NPK3, 
Xí nghiệp sản xuất các sản phẩm: NPK-
S*M1 5.10.3-8; NPK-S*M1 10.5.5-9; 
NPK-S 10.5.10-3 và các sản phẩm 
khác đạt các yêu cầu về chất lượng, 
cung cấp kịp thời phân bón cho bà con 

nông dân sử dụng trong vụ mùa. Tại 
dây chuyền NPK4, Xí nghiệp sản xuất 
sản phẩm NPK-S*M1 12.5.10-14 đạt 
chất lượng theo quy định của Công 
ty. Đồng thời, vận hành thiết bị đảm 
bảo đúng quy trình, chế độ kỹ thuật 
và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Trong quý, Xí nghiệp sản xuất được 
39.553 tấn NPK-S các loại, tiêu thụ 
27.635 tấn.

Ông Vũ Trung Dũng, Giám đốc 
Xí nghiệp cho biết: Trong những ngày 
đầu năm mới vào thời điểm mùa vụ, 
sản phẩm tiêu thụ tăng trong khi đó, 
lực lượng hợp đồng địa phương nghỉ 
nhiều, không đủ nhân lực bốc xuất sản 
phẩm cho khách hàng, Xí nghiệp đã 
huy động cán bộ, công nhân làm thêm 
giờ vào các ngày nghỉ ca. Do đó, Xí 
nghiệp đã bốc xếp được hàng trăm 
nghìn tấn nguyên liệu và sản phẩm 
đáp ứng kịp thời công tác tiêu thụ của 
Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt 

nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, người lao động xí nghiệp còn 
tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng 
và nâng cao kiến thức như: An ninh 
quốc phòng, an toàn lao động, phòng 
cháy chữa cháy theo quy định.

Các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn 
cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến 
binh đã phát huy tốt mọi hoạt động, 
động viên người lao động tích cực thi 
đua lao động sản xuất đạt năng suất 
cao, chất lượng tốt.

Thời gian tới, Xí nghiệp tiếp tục 
làm tốt công tác chăm sóc, bảo dưỡng 
thiết bị trong dây chuyền, đảm bảo sản 
xuất ổn định, tích cực chuẩn bị chân 
hàng cho mùa vụ tới. Căn cứ vào nhu 
cầu của thị trường và lượng tồn kho 
trong Công ty, kế hoạch sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp NPK3 
trong tháng 4: Về sản xuất: 7.000 tấn; 
tiêu thụ: 10.000 tấn NPK-S các loại.

Nguyễn Hoa

Quý I năm 2019, tập thể cán bộ và nhân viên Phòng 
Cơ điện đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ 

vào kết quả sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào 
khác của Công ty. 

Phòng Cơ điện đã làm tốt công tác tham mưu, xây 
dựng kế hoạch sửa chữa lớn các thiết bị, công trình tại các 
dây chuyền sản xuất trong năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo, 
theo dõi các đơn vị sản xuất thực hiện tốt công tác sửa chữa 
thiết bị công trình theo đúng kế hoạch, đạt tiến độ và chất 
lượng, duy trì các dây chuyền sản xuất trong toàn Công ty 
vận hành ổn định, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tại Xí nghiệp A xít, Phòng đã sửa chữa, bảo dưỡng 
thiết bị dây chuyền sản xuất, phối hợp với Phòng xây dựng 
cơ bản thực hiện bàn giao mặt bằng và giám sát thi công 
công trình lắp đặt thiết bị lọc lưu huỳnh nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, duy trì sản xuất ổn định, an toàn. Tổ 
chức nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao công trình theo đúng 
tiến độ đã phê duyệt, đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt 
động ổn định..

Đối với các Xí nghiệp Supe 1, Supe 2: Phòng đã sửa 
chữa, bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, 
duy trì thiết bị hoạt động ổn định, đạt năng suất. Sửa chữa, 
đại tu thùng trộn, thùng hóa thành, cầu trục kho ủ và kho 
apatit, tại Xí nghiệp Supe 1. Hoàn thiện hệ thống rửa xe tự 

động, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp tại các tuyến đường 
nội bộ trong Công ty.

Đối với các Xí nghiệp NPK 1, NPK 2, NPK 3, NPK 4: 
Phòng thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, 
duy trì dây chuyền hoạt động ổn định, đạt năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tăng cường khả năng xuất bán hàng cho 
đơn vị. Thực hiện đại tu tại Xí nghiệp NPK 2 với các hạng 
mục: Sửa chữa thùng sấy, đĩa vê viên và các hệ thống băng 
tải cấp liệu, kết cấu công trình nhà xưởng. Sau đại tu, dây 
chuyền hoạt động ổn định, đạt năng suất, chất lượng cao. 
Đồng thời, tiến hành đại tu tại Xí nghiệp NPK 3 nhằm sửa 
chữa thùng sấy, đĩa vê viên và các hệ thống băng tải cấp 
liệu, sửa chữa kết cấu công trình nhà xưởng. Phối hợp với 
các phòng ban chuyên môn và đơn vị, tổ chức vận hành dây 
chuyền sản xuất NPK 4, hướng dẫn đơn vị sản xuất theo 
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất lượng.

Phòng đã phối hợp với Văn phòng Công ty và Xí 
nghiệp Điện để triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, 
trang trí và chuẩn bị  đủ nhân lực sửa chữa, duy trì hệ thống 
điện toàn Công ty ổn định, an toàn đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

Phòng còn tổ chức bàn giao công trình sửa chữa, cải 
tạo mở rộng kho chứa 39C giai đoạn 1, tăng cường công tác 
bảo quản vật tư, tài sản chung của Công ty. Tiến hành sửa 
chữa hệ thống Lò cao của Xí nghiệp Lân nung chảy đảm 
bảo chất lượng, an toàn, duy trì thiết bị hoạt động ổn định, 
đạt năng suất thiết kế. Đặc biệt, phối hợp với Phòng Kỹ 

(Xem tiếp trang 11)
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viên kịp thời những người trực tiếp tham 
gia sản xuất, góp phần cùng đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Năm 2019, Công đoàn Công ty tiếp 
tục động viên cán bộ, người lao động 
hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy 
những bài học kinh nghiệm trong năm 
2018 để phấn đấu thực hiện đạt và vượt 
các chỉ tiêu mà HĐQT và Đại hội đồng cổ 
đông đề ra với một số giải pháp chủ yếu: 
Tiếp tục vận động cán bộ, người lao động 
tích cực học tập chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ và tay nghề để nâng cao trình 
độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh của Công ty. Nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và 
giám sát việc thực hiện chính sách pháp 
luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây 
dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và 
tham gia xây dựng Đảng.

Báo cáo đánh giá hoạt động khoa 
học, sáng kiến tiết kiệm, công tác an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ và môi 
trường của Công ty trong năm 2018 đã 
nêu rõ: năm qua, Công ty đã tổ chức thực 
hiện tốt phong trào sáng kiến với 362 đề 
tài và sáng kiến của 875 tác giả, làm lợi 
trên 78 tỷ đồng. 08 đồng chí đề nghị Công 
đoàn cấp trên xét và Tổng LĐLĐ Việt 
Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao 
động sáng tạo, 51 đồng chí được xét nhận 
Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng 
Giám đốc Công ty. Trong đó, về Khoa học 
công nghệ có 121 giải pháp; Cơ khí, điện, 
tự động hóa có 148 giải pháp; Kinh tế - 
Quản lý có 93 giải pháp. Đồng thời làm 
tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý định 
mức, quản lý chất lượng; công tác đào tạo, 
công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ và bảo hộ lao động; bảo vệ 
môi trường xử lý nước thải, khí thải, bụi và 
chất thải rắn cũng như chất thải nguy hại. 
Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những 
tồn tại  và bài học kinh nghiệm.

Năm 2019, hoạt động khoa học, sáng 
kiến tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường và PCCN của Công ty tập 
trung vào một số việc trọng tâm sau: Tiếp 
tục nghiên cứu, đưa ra công nghệ , phối liệu 
sản xuất đảm bảo chất lượng Supe lân và 
Lân nung chảy trong bối cảnh chất lượng 
quặng apatit giảm; Nghiên cứu hoàn thiện 
giải pháp chống kết khối và duy trì màu 
sắc đặc trưng cho sản phẩm NPK-S hàm 
lượng cao; Rà soát cải tiến, bổ sung thiết 
bị nghiền nguyên liệu và nghiền cục trong 
sản xuất NPK đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 
Tổ chức sản xuất đưa ra thị trường các sản 
phẩm hữu cơ khoáng đạt Tiêu chuẩn cơ sở 
đã công bố; Tổ chức lắp đặt vận hành hệ 
thống lọc lưu huỳnh cho bộ phận hóa lỏng 

lưu huỳnh; Nghiên cứu lắp đặt, vận hành 
hệ thống quan trắc online khí thải tự động 
cho dây chuyền NPK Hải Dương; Tiếp tục 
nghiên cứu các giải pháp công nghệ và 
thiết bị kiểm soát quá trình để ổn định và 
tăng hấp thụ tại dây chuyền Supe 1,2; Lắp 
đặt hệ thống xử lý bụi tại các vị trí nghiền, 
sàng sản phẩm NPK-S; Rà soát tiết kiệm 
chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, sử dụng 
hiệu quả chi phí tài chính…

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham 
luận của đại diện các đơn vị về dự Hội nghị. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội 
nghị, đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công 
đoàn CNHC Việt Nam nhiệt liệt chúc 
mừng, ghi nhận và biểu dương những 
thành tích mà đội ngũ khoa học kỹ thuật, 
CB đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt 
được trong năm qua. Đ/c mong muốn 
trong năm 2019, Công đoàn Công ty cùng 
tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn, công 
nhân lao động trong Công ty phát huy 
thành tích đã đạt được xây dựng tổ chức 
công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, 
tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học 
kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong 
SXKD của Công ty. 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm 
Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty 
đã ghi nhận đóng góp to lớn của tổ chức 
Công đoàn và đội ngũ khoa học kỹ thuật 
trong năm qua vào việc hoàn thành KH 
SXKD, đầu tư XD cơ bản của Công ty 
năm 2018. Công tác vệ sinh môi trường, 
PCCN, ATLĐ đã được chú trọng và thực 
hiện tốt. Đồng chí Tổng Giám đốc đề nghị, 
năm 2019, Công đoàn cùng tập thể CBCN 
lao động trong toàn Công ty tiếp tục sát 
cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty tổ chức 
thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 
SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo. 
Đội ngũ khoa học kỹ thuật và phong trào 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cần tập 

trung nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực 
hiện tốt các đề tài sáng kiến.

Tại Hội nghị, đ/c Quách Văn Ngọc, 
Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương 
Việt Nam thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ 
Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn 
Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch 
Công đoàn Công Thương Việt Nam và đ/c 
Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng Bằng 
LĐST cho 8 cá nhân.Trao Kỷ niệm chương 
vì sự nghiệp Công đoàn cho 4 cá nhân. Tặng 
Bằng khen của Công đoàn Công Thương 
Việt Nam cho 3 tập thể và 5 cá nhân. 

Đ/c Phạm Sơn, Phó CT LĐLĐ tỉnh 
Phú Thọ trao tặng Bằng khen của LĐLĐ 
tỉnh Phú Thọ cho 3 tập thể và 5 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo                    
năm 2018. 

Quyết định khen thưởng tổng kết 
năm 2018 của BCH Công đoàn CNHC 
Việt Nam: Tặng Bằng khen của Công 
đoàn CNHC Việt Nam cho 6 tập thể, 30 cá 
nhân. Quyết định khen thưởng công nhân 
lao động nhân dịp tổng kết năm 2018 của 
BCH Công đoàn CNHC Việt Nam: Tặng 
Bằng khen của BCH Công đoàn CNHC 
Việt Nam cho 30 cá nhân lao động trực 
tiếp và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua LĐSX và xây 
dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai 
đoạn 2014-2018. tặng Giấy chứng nhận 
Lao động Sáng tạo cho 51 cá nhân. 

N.Thêm

Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng                      
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho các cá nhân
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Công nhân Xí nghiệp Đời sống chuẩn bị bữa ăn giữa ca cho người lao động

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp 
Hoá chất Việt Nam Vũ Tiến 
Dũng cho biết: Công đoàn ngành 

đã có Công văn chỉ đạo các Công đoàn 
cơ sở (CĐCS) triển khai Tháng Công 
nhân với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - 
Một lợi ích đoàn viên”. 

Theo đó, các CĐCS trực thuộc 
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt 
Nam tiếp tục tổ chức tốt Hội nghị Người 
lao động năm 2019 và tập trung vào 
thực hiện Chương trình “Nâng cao chất 
lượng thương lượng, ký kết và thực hiện 
có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn 
cần phải thường xuyên phối hợp kiểm 
tra việc thực hiện chính sách pháp luật 
đối với người lao động tại các đơn vị, 
doanh nghiệp trong Tập đoàn. Tham gia 
cùng với lãnh đạo Tập đoàn làm việc 
với các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo việc 
làm cho NLĐ. 

Cũng nhân dịp này, Công đoàn 
Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã triển 
khai một số nội dung hoạt động chăm 
lo cho người lao động như: Xây dựng 
và ban hành quy chế xét tặng danh hiệu 
“Công nhân giỏi cấp Tập đoàn” giai 
đoạn 2016-2018; Phân bổ 480 suất quà 
cho người lao động khó khăn tại các đơn 
vị và tổ chức đi thăm động viên nhân dịp 
Tháng Công nhân năm 2019; Xây dựng 
chương trình tổ chức cho 160 công nhân 
lao động (CNLĐ) được đi tham quan, 
điều dưỡng tại 2 khu vực là phía Bắc và 
Nam; Công đoàn các cấp tiến hành khảo 
sát các đối tượng có khó khăn về nhà ở 

để đề nghị Quỹ An sinh xã hội (ASXH) 
Tập đoàn hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Hóa 
chất”. 

Rà soát các cháu con cán bộ CNLĐ 
có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi để đề 
nghị Quỹ ASXH Tập đoàn tặng các 
suất học bổng; Phối hợp cùng chuyên 
môn đảm bảo các chế độ chính sách 
cho người lao động; Làm tốt công tác 
ASXH trong và ngoài đơn vị; Quan tâm 
và giám sát việc tổ chức bữa cơm ca cho 
người lao động đảm bảo chất lượng, đủ 
dinh dưỡng và tránh để xảy ra việc mất 
an toàn vệ sinh thực phẩm gây ngộ độc 
hàng loạt cho người lao động; Tổ chức 
các hoạt động VHVN-TDTT tiến tới tổ 

chức Hội thao tại 2 khu vực phía Bắc, 
phía Nam và vòng chung kết Hội thao 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2019; 
Xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo 
cho 13 cá nhân thuộc Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao, Cao su Đà Nẵng... 

Tất cả các hoạt động trong Tháng 
Công nhân 2019 của Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam nhằm góp 
phần giúp Tập đoàn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm 2019; giúp người lao 
động có đủ việc làm, có thu nhập và yên 
tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển 
của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Huy Thông

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận ...
Trung cấp LLCT-Hành chính mà mình đã nhận được, để 
khi trở về với công việc đơn vị mình ở mỗi vị trí công tác 
và lao động cần biết phát huy những kiến thức đã được 
trang bị, biến những lý thuyết tích lũy được trong học tập 
áp dụng vào thực tế công việc đang đảm nhiệm, có sự vận 
dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của đơn vị, đưa các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
vào thực tiễn cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong các phong 
trào, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng đơn vị, 
xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng 
thời, tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ 
chuyên môn, năng lực công tác, rèn luyện, tu dưỡng phẩm 
chất đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công 
tác ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phó 
Bí thư Đảng ủy Công ty bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các 
Ban xây dựng Đảng của tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính 
trị tỉnh đã quan tâm và có sự chỉ đạo sát sao đến công tác 
đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị 

cho đội ngũ cán bộ, người lao động Công ty và mong muốn 
trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện để Công ty tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Công ty giai đoạn 2015-2020 
và những giai đoạn tiếp theo. 

Tại Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT- Hành chính, các 
đồng chí đại diện  Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ, Trường Chính trị 
tỉnh và Lãnh đạo Công ty đã trao Bằng tốt nghiệp cho 119 học 
viên và trao tặng Giấy khen của Trường Chính trị tỉnh cho 12 
học viên xuất sắc đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Thay mặt các học viên, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng 
đã cảm ơn Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Lãnh đạo và các Thầy, Cô 
giáo Trường Chính trị tỉnh; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty; 
các phòng, ban, đơn vị trong Công ty đã quan tâm, tạo điều 
kiện để các học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học. 
Vận dụng kiến thức vào thực tế, thời gian tới các học viên sẽ 
phấn đấu không ngừng học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo 
những kiến thức được trang bị để nâng cao hiệu quả trong 
công tác, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực 
tiễn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoa Mua

(Tiếp theo trang 5)
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Tại Hội nghị giao ban Quý 
I/2019 và Tổng kết phong trào 
nữ công nhân viên chức lao 

động “Giỏi việc nước - Đảm việc 
nhà” năm 2017 – 2018 của Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 
(CNHCVN) diễn ra tại Huế, tập thể nữ 
công nhân lao động Công ty và đồng 
chí Sa Thị Hải Vân, Trưởng Ban nữ 
công Công ty vinh dự được Công đoàn 
Công Thương trao tặng Bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào nữ công nhân lao động “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” năm 2017 - 2018. 
Đồng thời, Công đoàn CNHCVN trao 
tặng Bằng khen cho Công đoàn Công 
ty và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó 
Chánh Văn phòng Công đoàn Công ty 
vì đã thực hiện tốt công tác tài chính 
năm 2018.

Tới dự hội nghị có đồng chí Trần 
Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công 
Thương Việt Nam; đồng chí Nguyễn 
Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng 
Giám đốc Tập đoàn HCVN cùng các 
đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, các 
đồng chí làm công tác tài chính Công 
đoàn cơ sở. Về phía Công đoàn Công 
ty có các đồng chí: Lê Minh Tuân, Phó 
Chủ tịch Công đoàn; Nguyễn Thị Thúy, 
Phó Chánh Văn phòng Công đoàn; Sa 
Thị Hải Vân, Trưởng Ban nữ công 
Công ty.

Quý I/2019, các hoạt động của 
Công đoàn CNHCVN vẫn được duy 
trì và nhận được sự ủng hộ của lãnh 
đạo chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt 
tình của đoàn viên Công đoàn, qua đó 
đã góp phần vào kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. 
Bên cạnh đó, Công đoàn CNHCVN 
luôn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở 
thực hiện tốt các quy định về tài chính 
Công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, 
chỉ tiêu đúng nội dung, đúng quy định 
và tiết kiệm. Phong trào nữ công nhân 
viên chức lao động “Giỏi việc nước - 
Đảm việc nhà” năm 2017 – 2018 ngày 
càng phát triển và đạt nhiều thành tích 
đáng khích lệ.

Với chức năng, nhiệm vụ và 
vai trò đại diện người lao động trong 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY VÀ TẬP THỂ NỮ CNLĐ CÔNG TY              
ĐƯỢC CÔNG ĐOÀN CNHCVN KHEN THƯỞNG

Đ/c Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Bằng khen 
của Công đoàn Công Thương cho các cá nhân nữ “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

Công ty, Công đoàn Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao luôn chăm lo chu 
đáo đến đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động và đặc biệt là lao 
động nữ . Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của phong trào thi đua“Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà”, Công đoàn Công ty 
đã bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn 
Công nghiệp Hóa chất Việt Nam để 
tiếp tục triển khai phong trào; chỉ đạo 
Công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch 
hoạt động nữ công, xây dựng chương 
trình hành động thực hiện phong trào 
thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
Do đó, Phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” đã được nữ công 
nhân lao động Công ty sôi nổi hưởng 
ứng, góp phần nâng cao vị trí, vai trò 
của người phụ nữ trên các lĩnh vực công 
tác, xã hội và gia đình. Dù ở cương vị 
công tác nào, chị em luôn thể hiện bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua do Công 
đoàn tổ chức. Đội ngũ nữ công nhân 
lao động Công ty đã khắc phục mọi 
khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong 
mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần 
trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, 

lao động sáng tạo, chị em đã có những 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp 
dụng có hiệu quả trong sản xuất kinh 
doanh, góp phần tiết kiệm chi phí sản 
xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Năm 2018, toàn Công ty 
có 362 đề tài, sáng kiến của 875 tác giả, 
trong đó có 264 tác giả nữ.

Cùng với việc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong công tác, lao động nữ 
Công ty cũng đã hoàn thành tốt thiên 
chức người mẹ, người vợ, người con 
trong gia đình. Chị em luôn chú trọng 
xây dựng mối quan hệ gắn bó, bình 
đẳng trong gia đình nhưng vẫn mang 
đậm nét thuần phong mỹ tục của người 
phụ nữ Việt Nam. Nhiều chị, dù ngoài 
xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo 
nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, 
vợ đảm, người mẹ mẫu mực nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Ngoài 
việc phấn đấu “Giỏi việc nước - Đảm 
việc nhà”, chị em còn tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội từ thiện. Những 
thành tích của chị em đã góp phần hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh 
doanh và các hoạt động phong trào của 
Công ty trong thời gian qua.

Như Nguyệt
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Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi 
trường năm 2019”, Công ty 

tổ chức triển khai thực hiện tại Công 
ty nhằm tạo phong trào sâu rộng, nâng 
cao ý thức của các đơn vị và cộng 
đồng, thay đổi hành vi trong việc sử 
dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi 
trường lao động, môi trường sống; 
xây dựng ý thức tiết kiệm trong việc 
sử dụng nước và các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên; giảm thiểu việc phát sinh 
nước, rác thải, nâng cao nhận thức bảo 
vệ môi trường.

Nội dung các hoạt động bao gồm: 
Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, vận động, giáo dục đến 
cán bộ và người lao động Công ty chấp 
hành tốt Luật bảo vệ môi trường, nâng 
cao ý thức tự giác trong sử dụng nước, 
không vứt chất thải xuống nguồn nước; 
tăng cường công tác quản lý, kiểm tra 
việc sử dụng nước trong sinh hoạt, sản 
xuất, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả. 
Từ đó, tạo thành phong trào sâu rộng, 
thay đổi cách nghĩ, chuyển đổi hành vi 
để tự cải thiện điều kiện làm việc và 
vệ sinh môi trường; sử dụng hợp lý, 
tiết kiệm các loại nguyên, nhiên liệu, 
năng lượng nhằm hạn chế tối đa phát 
sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. 
Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân 
thiện với môi trường; tham gia bảo 
vệ môi trường nhằm góp phần nâng 
cao sức khỏe con người, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường và phát triển kinh 
tế xã hội bền vững. Các đơn vị trong 
toàn Công ty ra quân làm vệ sinh môi 
trường nhà xưởng, thu gom chất thải, 
rác thải, giải quyết những tồn tại bức 

xúc về môi trường tại các xí nghiệp, 
tổ chức trồng cây xanh. Công ty thực 
hiện treo băng zôn khẩu hiệu với chủ 
đề hưởng ứng “Cấp nước an toàn vì 
sức khỏe cộng đồng” tại nơi đông 
người qua lại.

Thời gian thực hiện từ ngày 
26/4/2019 đến ngày 15/5/2019 và duy 
trì đến hết ngày Môi trường thế giới 
5/6/2019.

Sáng ngày 8/5/2019, tất cả các 
đơn vị trong Công ty đồng loạt tổ chức 
ra quân hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường năm 
2019” bằng lao động tập thể với sự 
tham gia của tập thể cán bộ và người 
lao động Công ty. 

Các công việc thực hiện trong 
ngày ra quân hưởng ứng là tổng vệ 
sinh thu gom, phân loại, xử lý, tiêu 
hủy rác thải sinh hoạt, rác thải công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy 
hại, giải tỏa dọn dẹp các bãi rác, các 
điểm đổ chất thải không đúng nơi quy 
định gây ô nhiễm môi trường. Đồng 
thời, tăng cường kiểm tra giám sát môi 
trường sản xuất tại các dây chuyền 
trong toàn Công ty, vận hành đúng quy 
trình kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất 
lượng, môi trường thải theo quy định 
của Nhà nước; thau rửa, vệ sinh các 
thiết bị để nâng cao hiệu suất làm việc 
của các thiết bị. Kiểm tra, kiểm soát 
hệ thống cung cấp nước, sửa chữa các 
van nước sinh hoạt, nước rửa tay, nước 
công nghệ, nước cứu hỏa, nước tuần 
hoàn trong toàn Công ty, có giải pháp 
làm kín các thiết bị yếu, hỏng để tránh 
lãng phí nước. Khơi thông cống rãnh 
thoát nước mặt, nước tuần hoàn, xử 
lý các hồ nước gây ô nhiễm, dọn dẹp, 
vệ sinh sạch sẽ máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng… trong dây chuyền sản xuất, 
các nhà hành chính tại Công ty, tại các 
Xí nghiệp… phát quang bụi rậm nơi 
làm việc, ăn ở, công cộng. Tổ chức 
trồng cây bổ sung và chăm sóc các cây 
xanh, cây cảnh hiện có tại các vườn 
cây, vườn hoa, khuôn viên trong Công 
ty và khu công nhân. Vệ sinh bụi, rác 
lòng đường, lề đường, vỉa hè tại Công 
ty và các khu dân cư.

Các đơn vị trong toàn Công ty 
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả các hoạt động hưởng ứng “Tuần 
lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường năm 2019” đạt kết quả tốt và 
duy trì thường xuyên các hoạt động 
bảo vệ môi trường.

Nguyễn Hoa, Hà Linh

Hưởng ứng tuần lễ “Vệ sinh môi trường” các XN tổ chức vệ sinh môi trường chăm sóc 
công xưởng khu vực sản xuất

thuật AT&MT tiếp tục rà soát, đánh giá định mức tiêu hao điện năng cho từng 
loại sản phẩm, phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất tại các đơn vị.

Ông Bùi Văn Chiến, Trưởng Phòng Cơ điện cho biết: Thời gian qua, Phòng 
tiến hành sửa đổi, ban hành quy định quản lý công tác sửa chữa máy móc, thiết 
bị công trình kiến trúc phương tiện vận chuyển của Công ty. Làm tốt công tác 
giám sát thi công, duy tu bảo dưỡng, sủa chữa các tuyến đường sắt nội bộ trong 
Công ty, thuận lợi cho công tác bốc xếp, xuất nhập hàng hóa bằng phương tiện 
đường sắt, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiện vụ được giao, Phòng tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tập trung chỉ đạo 
công tác sửa chữa công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ chất lượng công trình 
sau khi sửa chữa, góp phần duy trì sản xuất ổn định và đạt hiệu quả cao trong 
quý II và cả năm 2019. 

Như Nguyệt

Phòng Cơ Điện (Tiếp theo trang 7)
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Vừa qua, tại Hội trường khu 
công nhân, Công ty phối hợp 
với Trung tâm huấn luyện an 

toàn vệ sinh lao động của Cục An toàn 
Lao động, Bộ Lao động Thương binh 
xã hội tổ chức huấn luyện an toàn điện 
cho người lao động năm 2019 theo 
thông tư 31/2014/TT-BCT.

Tới dự lớp tập huấn về phía 
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh 
lao động của Cục An toàn Lao động, 
Bộ Lao động Thương binh xã hội có 
các giảng viên: Nguyễn Thành Trung, 
Trần Mạnh Anh. Giảng viên Nguyễn 
Văn Tâm, chuyên viên cao cấp Ban 
Kỹ thuật an toàn của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Về phía Công ty có 
các đồng chí: Triệu Đăng Định, Phó 
Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn và 
Môi trường, các đồng chí cán bộ, 
chuyên viên Phòng Kỹ thuật An toàn 
và Môi trường, Phòng Tổ chức Lao 
động Công ty cùng các học viên tham 
gia tập huấn đã có mặt đông đủ.

Thông tư số 31/2014, ngày 
02/10/2014 của Bộ Công Thương 
“Quy định chi tiết một số nội dung về 
an toàn điện”. Theo đó, các tổ chức, cá 
nhân có hoạt động điện lực và sử dụng 
điện đều phải được huấn luyện an 
toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện. 
Để thực hiện đúng và kịp thời theo quy 
định của pháp luật về công tác an toàn 
vệ sinh lao động trong ngành điện, sau 
khóa huấn luyện an toàn, Công ty sẽ 
xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho 
những người làm công việc vận hành, 

thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường 
dây dẫn điện hoặc thiết bị điện (gồm 
cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ 
thống đo, đếm điện năng, điều độ viên 
điện của Công ty). Khóa học diễn ra 
trong 2 ngày, ngày 27 và 28/3/2019. 
Lớp học chia làm hai nhóm, nhóm học 
buổi sáng và nhóm học buổi chiều, 
nội dung buổi sáng và chiều như nhau 
trong một ngày.

Tại lớp huấn luyện an toàn điện, 
các học viên đã được nghe Giảng viên 
Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên cao 
cấp Ban Kỹ thuật an toàn của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt 

những nội dung về kỹ thuật an toàn 
điện, các biện pháp đảm bảo an toàn 
khi làm việc với thiết bị điện và biện 
pháp phòng tránh tai nạn điện, phương 
pháp cấp cứu người bị điện giật; cách 
sử dụng và quy định về thử nghiệm 
một số trang bị an toàn điện;… cùng 
những trải nghiệm thực tiễn, qua đó, 
các học viên được nâng cao kỹ năng, 
phương pháp, cách thức tổ chức thực 
hiện các biện pháp an toàn đúng quy  
trình, quy phạm, đảm bảo cho người 
và thiết bị trong quá trình làm việc.

Nguyễn Hoa

Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao:

Mỗi ngày một sáng kiến

Với 2.588 lao động, Công ty là một trong số các đơn 
vị mạnh của ngành Hóa chất, đặc biệt là phong trào 
lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến.

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động tập hợp ý tưởng 
sáng tạo của người lao động do Công đoàn Công nghiệp 
Hóa chất Việt Nam phát động, Công ty đã triển khai đến 
tất cả người lao động từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
đến công nhân trực tiếp sản xuất. Bên cạnh sự quan tâm tạo 

điều kiện của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn đóng vai 
trò quan trọng là cầu nối giữa lãnh đạo và người lao động, 
thông qua công tác tuyên truyền đã thu hút được nhiều 
người tham gia.

Trong 365 ngày của năm 2018, các tiểu ban của Hội 
đồng sáng kiến, tiết kiệm Công ty đã tiếp nhận 385  đề xuất 
cải kiến, trong đó xét công nhận được 362 sáng kiến của 
875 tác giả, tương đương với mỗi ngày một sáng kiến. Các 
sáng kiến tập trung vào lĩnh vực công nghệ có 121 sáng 
kiến, lĩnh vực thiết bị có 148 sáng kiến và lĩnh vực quản lý 
có 93 sáng kiến. Tổng giá trị làm lợi trên 78 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2018, giải pháp công nghệ xử lý A xít 
H2SiF6 của dây chuyền sản xuất Supe phốt phát nhằm giảm 
chi phí xử lý môi trường của Công ty đã được trao giải quốc 
tế về khoa học công nghệ tại Hàn Quốc.

Hồ Nga

Trong năm 2018, Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao đã xét công nhận 362 sáng kiến với tổng 
giá trị làm lợi trên 78 tỷ đồng.

Giảng viên Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên cao cấp Ban Kỹ thuật an toàn của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam trình bày các nội dung của lớp huấn luyện
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Hội hưu trí Supe Lâm Thao gặp mặt nhân dịp                             
kỷ niệm 57 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi 
gặp mặt thân mật cán bộ, người lao 
động Công ty đã nghỉ chế độ, đang 

sinh sống tại Hà Nội.
Dự buổi gặp mặt có đ/c Lê Quốc 

Khánh, Trưởng Ban liên lạc hưu Supe Lâm 
Thao tại Hà Nội và hơn 100 cán bộ, công 
nhân Công ty đã nghỉ hưu hiện đang sinh 
sống tại Hà Nội. 

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các đ/c trong 
Ban Lãnh đạo Công ty đã đến dự.  

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, đ/c Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc tặng hoa chúc mừng các bác, các anh, các 
chị, những người đã góp phần xây dựng nên 
truyền thống của Công ty qua các thời kỳ và 
thông báo tới toàn thể hội viên tình hình sản 
xuất kinh doanh trong năm 2018, chiến lược 
phát triển Công ty trong năm 2019 và những 
năm tiếp theo. Đại diện Công ty, đ/c Phạm 
Quang Tuyến chúc toàn thể hội viên Hội hưu 
Supe Lâm Thao đang sinh sống tại Hà Nội có 
sức khỏe dồi dào và tiếp tục quan tâm, đóng 
góp cho Công ty ngày càng phát triển. 

Đ/c Lê Quốc Khánh, đại diện Ban liên 
lạc hưu Supe Lâm Thao sống tại Hà Nội phát 
biểu cảm ơn Ban Lãnh đạo Công ty cùng 
toàn thể CB, người lao động Công ty đã 
luôn quan tâm tới những người đã từng làm 
việc tại Công ty nay đã nghỉ hưu nói chung, 

với Hội hưu Supe Lâm Thao tại Hà Nội nói 
riêng; chúc tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, 
người lao động Công ty luôn luôn mạnh 

khỏe, hạnh phúc, tiếp tục xây dựng Công ty 
phát triển bền vững.

Nguyễn Hoa

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Phạm Quang Tuyến và các đồng chí 
nguyên cán bộ Supe Lâm Thao tại buổi gặp ở Hà Nội

Đ/c Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Phạm Quang Tuyến tặng 
quà các hội viên cao tuổi

Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày Công ty bước vào sản xuất, 
vừa qua, tại Hội trường KCN, Hội hưu trí Supe khu vực Thị 
trấn Hùng Sơn, Thị trấn Lâm Thao tổ chức gặp mặt và Chúc 

thọ, Mừng thọ cho các hội viên.
Đến dự, chung vui với Hội về phía Công ty có các đồng chí: 

Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; Lê 
Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Nguyễn Văn Định, Bí thư 
Đoàn TN Công ty;  Sa Thị Hải Vân, Trưởng ban nữ công Công ty. 

Dự gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Công ty qua 
các thời kỳ và gần 700 hội viên.

Năm 2018 vừa qua, 18 hội viên của Hội hưu trí Supe đã qua đời, 
các đại biểu và hội viên tới dự dành một phút mạc niệm để tưởng nhớ 
các hội viên đã mất.

Tại buổi lễ, Hội hưu trí Supe khu vực TT Hùng Sơn và TT Lâm 

Thao đã tổ chức Chúc thọ cho các cụ tuổi 99, 94, 93, 92, 91 và Mừng 
thọ cho các cụ tuổi 90, 85, 80, 75, 70.

Theo báo cáo tổng kết Hội hưu trí Supe khu vực Thị trấn Hùng 
Sơn, Thị trấn Lâm Thao: Đến tháng 3 năm 2019, Hội có 1575 cụ ở 11 
chi hội, nhiều chi hội các đồng chí nghỉ hưu vẫn tham gia công tác tại 
địa phương như trưởng khu dân cư, Hội CCB, Mặt trận Tổ quốc, các 
Bí thư chi bộ, Hội cựu TN xung phong. Các cụ ở các chi hội sống trong 
khu dân cư luôn gương mẫu, chấp hành các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, 
dưỡng sinh …

Được sự hỗ trợ của Công ty trong xây dựng Nhà văn hóa các khu 
dân cư nên khu nào cũng có sân chơi thể thao. Mọi hoạt động của các 
cụ hưu Supe với tiêu chí sống vui, sống khỏe đã góp sức mình với mọi 
hoạt động ở khu dân cư, động viên con cháu làm việc tốt tại Công ty, 
giữ sạch môi trường sống. Đó là thành tích một năm qua mà Hội hưu 
trí Supe mừng 57 năm ngày Công ty bước vào sản xuất.

Thay mặt Ban liên lạc Hội hưu trí Supe, đồng chí Đoàn Văn An 
phát biểu và tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn 
thể CB, người lao động Công ty đã luôn quan tâm tới những người đã 
từng làm việc tại Công ty nay đã nghỉ hưu nói chung, với Hội hưu trí 
Supe khu vực TT Hùng Sơn và TT Lâm Thao nói riêng. Chúc tập thể 
Ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động Công ty luôn luôn mạnh khỏe, 
hạnh phúc, tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững. 

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Tổng 
Giám đốc Công ty đã phát biểu và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng 
các bác, các anh, các chị, những người đã góp phần xây dựng nên 
truyền thống của Công ty qua các thời kỳ. Đ/c Tổng Giám đốc Công ty 
đã thông báo tới toàn thể hội viên tình hình sản xuất kinh doanh trong 
năm 2018, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2019 và những 
năm tiếp theo. Đồng chí chúc toàn thể hội viên Hội hưu trí Supe khu 
vực TT Hùng Sơn và TT Lâm Thao có nhiều sức khỏe và tiếp tục quan 
tâm, đóng góp cho Công ty ngày càng phát triển. 

Nguyễn Thêm
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Ngày 11/4/2019, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 
Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Nhâm, Giám đốc 

Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm, tỉnh Thanh Hóa đã dẫn 
đầu đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Công ty.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng 
Giám đốc; đồng chí Lê Văn Thông, Trưởng Phòng Kinh 
doanh cùng các đồng chí cán bộ Phòng Kinh doanh, Phòng 
Kỹ thuật AT&MT và Văn Phòng Công ty.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty nồng nhiệt chào mừng đoàn đại biểu 
Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH TM Ngọc 
Nhâm đã đến thăm Công ty. Đồng chí Phó Tổng Giám 
đốc giới thiệu tóm tắt về quá trình xây dựng, phát triển và 
những thành tựu đạt được của Công ty trong suốt 57 năm 
qua, đặc biệt là sự đồng hành cùng bà con nông dân trong 
sản xuất nông nghiệp của Công ty. Thời gian tới, Công ty 
sẽ tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ Hội Nông dân 2 
tỉnh trong việc tổ chức các Hội nghị tập huấn hướng dẫn 

sử dụng phân bón Lâm Thao, xây dựng các mô hình trình 
diễn, bán phân bón chậm trả cho bà con nông dân. Từ đó, 
không ngừng nâng cao mối quan hệ gắn bó giữa Công ty 
với Hội Nông dân của 2 tỉnh.

Thay mặt đoàn đại biểu, chí Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh bày 
tỏ lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Công ty đã dành sự quan 
tâm sâu sắc đối với  nông dân 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thanh 
Hóa. Nhiều năm qua, bà con nông dân luôn sử dụng phân 
bón Lâm Thao trong sản xuất nông nghiệp và đạt được hiệu 
quả cao, nên rất tin tưởng vào chất lượng phân bón Lâm 
Thao đối với cây trồng. Đồng chí mong muốn, thời gian 
tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban Lãnh 
đạo Công ty đối với nông dân 2 tỉnh để giúp bà con nông 
dân trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng 
và tăng thu nhập.

Sau buổi gặp mặt, đoàn đại biểu đã đi thăm quan Phòng 
Truyền thống và các dây chuyền sản xuất của Công ty.

N.Thêm

Ngày 20/3/2019, đoàn đại biểu hội 
viên Hội Nông dân huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh do đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện làm Trưởng 
đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty.

Đón tiếp Đoàn đại biểu có đồng chí 
Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc tiêu 
thụ; đ/c Lê Văn Thông, Trưởng Phòng 
Kinh doanh; Trần Việt Hùng, Phó Trưởng 
Phòng Kinh doanh, cùng các đồng chí 
chuyên viên Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ 
thuật AT&MT và Văn phòng Công ty. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Xuân 
Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới 
thiệu tóm tắt về quá trình xây dựng, phát 
triển của Công ty trong 57 năm qua. Bên 
cạnh việc không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, Công ty luôn chú trọng 

làm tốt công tác thị trường như mở hàng 
ngàn hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng 
phân bón Lâm Thao, các mô hình trình 
diễn phân bón Lâm Thao, đặc biệt là Công 
ty có chương trình hỗ trợ cho bà con nông 
dân cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh 
nói riêng mua phân bón theo hình thức 
chậm trả. Đồng chí cũng cho biết, vừa qua, 
với sự hoàn thiện và đưa vào sản xuất các 
sản phẩm NPK-S hàm lượng dinh dưỡng 
cao của dây chuyền sản xuất NPK số 4 với 
công suất 150.000 tấn/năm tại Công ty đã 
đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, nên 
rất mong nhận được sự đón nhận sử dụng 
sản phẩm mới này của bà con nông dân 
tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phó Tổng Giám 
đốc bày tỏ lời cảm ơn hội Nông dân tỉnh 
từ nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng 

Công ty, đưa sản phẩm phân bón Lâm Thao 
đến với bà con nông dân trên địa bàn, góp 
phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho 
bà con nông dân. Đồng chí Phó Tổng Giám 
đốc Công ty mong muốn, thời gian tới tiếp 
tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của 
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đối với sản 
phẩm phân bón Lâm Thao.        

Thay mặt đoàn đại biểu hội viên Hội 
Nông dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, 
đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện cho biết: Từ nhiều năm qua, 
Hội Nông dân huyện Gia Bình luôn đồng 
hành, gắn bó với Công ty trong việc cung 
cấp phân bón cho bà con nông dân trên địa 
bàn. Đồng chí bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới 
Công ty và các đồng chí cán bộ làm công 
tác thị trường của Công ty đã luôn quan 
tâm tới bà con nông dân trong việc hướng 
dẫn bà con nông dân cách sử dụng phân 
bón Lâm Thao, do đó quá trình sử dụng 
phân bón cho cây trồng trên địa bàn huyện 
luôn đảm bảo theo đúng quy trình và đạt 
hiệu quả kinh tế cao. Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện mong muốn thời gian tới, Công 
ty tạo điều kiện tổ chức nhiều hơn nữa các 
hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm 
Thao để cho đông đảo bà con nông dân 
được tham gia tập huấn.

Trong quá trình thăm Công ty, đoàn 
đã đi thăm quan các dây chuyền sản xuất 
và Phòng Truyền thống của Công ty.

Nguyễn Hoa 

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Nhâm

Đoàn hội nông dân tham quan khu vực sản xuất
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Đoàn Đại biểu các đại lý cấp 2, cấp 3 của Công ty TNHH Như Linh - Lâm Đồng 

Đoàn Đại biểu các đại lý là khách hàng của 
Công ty CP Thương Mại Thiệu Yên 

Ngày 22/3/2019, đồng chí Phan Đình Quý, Chủ tịch 
HĐQT Công ty TNHH Như Linh, Lâm Đồng đã 
dẫn đầu Đoàn đại biểu các đại lý cấp 2, cấp 3 đến 

thăm và làm việc tại Công ty .
Đón tiếp Đoàn đại biểu có các đồng chí: Phạm Quang 

Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Vũ Xuân Hồng, Phó 
Tổng Giám đốc tiêu thụ; Nguyễn Thành Lập, Chánh Văn phòng 
Công ty; Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh 
cùngchuyên viên  Phòng Kinh doanh và Văn phòng Công ty.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nồng nhiệt chào mừng Đoàn 
đại biểu các đại lý cấp 2, cấp 3 của Công ty TNHH Như 
Linh, Lâm Đồng đã không quản ngại đường xá xa xôi từ 
miền Nam đến thăm Công ty và giới thiệu tóm tắt về quá 
trình xây dựng, phát triển, chiến lược sản xuất cũng như 
công tác thị trường, tiêu thụ các loại sản phẩm phân bón 
của Công ty trong cả nước nói chung, tại Lâm Đồng nói 
riêng. Đồng chí Tổng Giám đốc cảm ơn các Nhà phân phối 
từ nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng Công ty, đưa sản 
phẩm phân bón Lâm Thao đến với bà con nông dân trong 
địa bàn Lâm Đồng, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu 
nhập cho bà con nông dân. Đồng chí cũng cho biết, hiện 
nay trên thị trường có rất nhiều hàng nhái, hàng giả, hàng 
kém chất lượng đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm phân 
bón chính hãng, vì thế Công ty mong muốn nhận được sự 
quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các 
đại lý phân phối với Công ty để đưa các sản phẩm phân bón 
Lâm Thao đến tận tay bà con nông dân, giúp bà con tăng 

năng suất và nâng cao thu nhập.
Thay mặt đại biểu các đại lý bán phân bón Lâm Thao 

tại Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Quý, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty TNHH Như Linh bày tỏ lời cảm ơn tới 
Ban Lãnh đạo Công ty đã đón tiếp nhiệt tình đối với Đoàn. 
Đồng chí cho biết, Lâm Đồng là đơn vị đã có trên 20 năm 
sử dụng phân bón Lâm Thao, bà con nông dân nơi đây rất 
tin tưởng vào chất lượng phân bón Lâm Thao. Các đại lý 
mong muốn, thời gian tới, Công ty có nhiều hơn nữa các cơ 
chế, chính sách trong công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm 
để tiếp thêm động lực cho các nhà phân phối đẩy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm phân bón Lâm Thao trên địa bàn Lâm Đồng.

Trong quá trình thăm Công ty, đoàn đã đi thăm quan 
các dây chuyền sản xuất của Công ty.

Như Nguyệt

Ngày 22/4/2019, đồng chí Vũ 
Văn Thắng, Phó Giám đốc 
Công ty CP Thương mại 

Thiệu Yên, Thanh Hóa đã dẫn đầu 
Đoàn Đại biểu các đại lý đến thăm và 
làm việc tại Công ty.

Đón tiếp Đoàn đại biểu có đồng 
chí Lê Văn Thông, Trưởng Phòng 
Kinh doanh; Nguyễn Đức Thành, Phó 
Trưởng Phòng Kinh doanh cùng các 
đồng chí  chuyên viên  Phòng Kinh 
doanh và Văn phòng Công ty.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí 
Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty 
nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu 
các đại lý của Công ty CP Thương 
mại Thiệu Yên đã đến thăm Công 
ty và giới thiệu tóm tắt về quá trình 
xây dựng, phát triển, chiến lược sản 
xuất cũng như công tác thị trường, 
tiêu thụ các loại sản phẩm phân bón 
của Công ty trong cả nước nói chung, 
tại Thanh Hóa nói riêng. Đồng chí 
Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty 
bày tỏ lời cảm ơn các nhà phân phối 

từ nhiều năm qua đã luôn đồng hành 
cùng Công ty, đưa sản phẩm phân bón 
Lâm Thao đến với bà con nông dân 
trên địa bàn Thanh Hóa, góp phần 
nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho 
bà con nông dân. Đồng chí cho biết, 
trong thời gian tới, Công ty tiếp tục 
có nhiều cơ chế chính sách trong công 
tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm để 
đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà sản 
xuất và nhà phân phối.

Thay mặt đại biểu các đại lý bán 
phân bón Lâm Thao tại Thanh Hóa, 
đồng chí Vũ Văn Thắng, Phó Giám 
đốc Công ty CP Thương mại Thiệu 
Yên bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể cán 
bộ và người lao động Công ty đã đón 
tiếp nhiệt tình đối với Đoàn. Đồng chí 
cho biết, Thanh Hóa là địa bàn tương 
đối xa Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao, nhưng từ nhiều năm nay, bà con 

nông dân Thanh Hóa luôn yên tâm về 
Thương hiệu phân bón Lâm Thao và 
tin tưởng sử dụng sản phẩm phân bón 
Lâm Thao cho sản xuất nông nghiệp. 
Qua thực tế sử dụng sản phẩm phân 
bón của Công ty cho năng suất và 
chất lượng cao nên bà con nông dân 
rất phấn khởi. Đồng chí Phó Giám 
đốc Công ty CP Thương mại Thiệu 
Yên mong muốn trong thời gian tới, 
tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ từ 
Công ty để tiếp thêm động lực cho các 
nhà phân phối đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm phân bón Lâm Thao trên địa 
bàn Thanh Hóa.

Trong quá trình thăm Công ty, 
đoàn đã đi thăm quan Phòng Truyền 
thống và  các dây chuyền sản xuất của 
Công ty.

Nguyễn Hoa

Trao đổi kinh nghiệm tại nơi sản xuất
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Đón xuân nay, nhớ Tết xưa

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với Huyện 
đoàn Lâm Thao tổ chức chương trình giao lưu thể thao.

 Đến dự chương trình giao lưu có đại diện lãnh đạo Tỉnh 
đoàn Phú Thọ; Huyện đoàn và đại biểu một số cơ quan huyện 
Lâm Thao; đồng chí Hoàng Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, 
đồng chí Nguyễn Thành Công- Phó Tổng Giám đốc, đồng chí 
Nguyễn Văn Định- Bí thư Đoàn và đại diện một số phòng, ban 
và Văn phòng Công ty cùng các VĐV của hai đơn vị. 

Với tinh thần tôn trọng và học hỏi lẫn nhau, trận bóng đá 
giao hữu giữa hai đơn vị diễn ra trong không khí sôi nổi hào 
hứng. Trước sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các cổ động viên của hai 
đơn vị, các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cống hiến những 
pha bóng hay và đẹp mắt, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán 
giả. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 4-4 dành cho 02 đội.

Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa đối với Đoàn Thanh 
niên 02 đơn vị, là sân chơi bổ ích, tạo môi trường văn hoá lành 
mạnh, là dịp cho đoàn viên thanh niên của hai cơ sở Đoàn được 
giao lưu học hỏi, nâng cao sức khoẻ thể chất và tăng cường mối 

Đoàn công tác Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 
thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Công ty

Ngày 18/4/2019, đồng chí Bùi Văn Thắng, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình dẫn đầu 
đoàn cán bộ đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại 

Công ty .
Đón tiếp Đoàn đại biểu có các đồng chí: Nguyễn Thành 

Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Lê Văn Hoằng, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty, Phan Anh Hùng, Trợ lý Tổng Giám đốc; 
Sa Thị Hải Vân, Trưởng Ban nữ công Công ty và các đồng chí 
Thủ trưởng các phòng ban và Giám đốc Xí nghiệp trong Công 
ty; chuyên viên  Phòng Kinh doanh và Văn phòng Công ty.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty nồng nhiệt chào mừng Đoàn cán bộ 
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã đến thăm Công ty. 
Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu tóm tắt về quá 
trình xây dựng, phát triển, cơ cấu tổ chức hoạt động và những 
thành tích Công ty đạt được trong 57 năm qua. Đồng chí Phó 
Tổng Giám đốc Công ty cho biết, Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao cùng với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là 
hai đơn vị có mối quan hệ gắn bó thân thiết như người một nhà 
vì đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 
đồng thời là đối tác trong sản xuất kinh doanh phân bón. Đồng 
chí Phó Tổng Giám đốc Công ty mong muốn trong thời gian 
tới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ 
lực của hai đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của hai đơn vị phát triển 
và đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam. Đồng thời, không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó 
giữa hai Công ty.

Thay mặt đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Đạm Ninh 
Bình, đồng chí Bùi Văn Thắng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc vì 
sự đón tiếp nhiệt tình của tập thể cán bộ và người lao động 
Công ty và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Công ty, một doanh 
nghiệp có bề dày truyền thống sản xuất phân bón và hóa chất, 

Đoàn thanh niên Công ty và Huyện đoàn Lâm Thao giao lưu thể thao

quan hệ hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên.

Như Nguyệt

đạt nhiều thành tích quan trọng trong Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam. Đồng chí Bùi Văn Thắng cho biết: Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên 
kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, do 
đó rất mong được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao về việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là việc làm tốt 
công tác thị trường để bà con nông dân tin tưởng sử dụng sản 
phẩm, từ đó có thể nâng cao uy tín và thương hiệu sản phẩm.

Tại buổi làm việc, các đồng chí cán bộ phụ trách các 
phòng ban, đơn vị của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 
và các đồng chí Thủ trưởng các phòng ban, Giám đốc Xí 
nghiệp trong Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có dịp trao 
đổi về chuyên môn để nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại 
đơn vị mình trong các lĩnh vực như: Quản trị văn phòng, hoạt 
động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nữ công, Kỹ thuật an toàn 
và môi trường, chăm lo đời sống cho người lao động,…  

Trong quá trình thăm Công ty, đoàn đã đi thăm quan các 
dây chuyền sản xuất, các phòng ban trong Công ty.

Hoa Mua 

Lãnh đạo 2 đơn vị tặng hoa và bóng cho các cầu thủ tham gia giao lưu

Lãnh đạo Công ty giới thiệu với đoàn về  quá trình xây dựng                  
và hoạt động của Công ty
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Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV

Trận thi đấu Bóng chuyền giữa đội tuyển Xí nghiệp Supe 1 gặp 
Đội Công ty CP Bao Bì

KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO CÚP 24-6 NĂM 2019

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm 
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
Đất nước, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác Hồ kính 

yêu, chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày Công ty bước vào 
sản xuất, chiều ngày 26-4-2019, tại Nhà thi đấu thể thao 
Khu công nhân, Công ty tổ chức khai mạc Giải Thể thao 
Cúp 24-6 năm 2019.

Tới dự và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí: 
Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng 
Ban Tổ chức Giải; Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn 
Công ty, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; Nguyễn Văn Định, 
Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Sa Thị Hải Vân, Trưởng 
Ban nữ công Công ty; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ 
trọng tài, các đồng chí là Thủ Trưởng, Chủ tịch Công đoàn 
các đơn vị cùng toàn thể vận động viên tham dự Giải.

Giải Thể thao Cúp 24-6-2019 được tiến hành từ ngày 
26/4/2019 và kết thúc vào đúng dịp kỷ niệm 57 năm Ngày 
Công ty bước vào sản xuất. Tham dự Giải có 15 đơn vị, trong 
đó có Câu lạc bộ Văn hóa thể thao Hội Người cao tuổi Thị 
trấn Hùng Sơn. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 5 môn 
thể thao bao gồm: Bóng đá nam, Bóng chuyền hơi (nam, nữ), 
Bóng bàn, Cầu lông và Quần vợt (nam , nữ) với 20 nội dung 
thi đấu. Trong đó có 6 đội bóng đá, 8 đội bóng chuyền hơi nữ,  
4 đội bóng chuyền hơi nam với tổng số trên 200 vận động viên 
tham dự Giải. Thời gian qua, tại các đơn vị, Xí nghiệp trong 
Công ty đã thành lập đội tuyển và tích cực luyện tập, tham gia 
thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Thay mặt Ban Tổ chức Giải, đồng chí Lê Văn Hoằng, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Giải đề nghị các vận động viên, các đội thể thao cần bố trí 
thời gian luyện tập cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến 
sản xuất, học tập và công tác, luôn phát huy tinh thần đoàn 
kết, thi đấu trung thực, nhiệt tình, cao thượng, đảm bảo tốt 
công tác an toàn trong suốt quá trình tham dự Giải; Trọng 

tài điều khiển các trận đấu phải vô tư, chính xác, chấp hành 
nghiêm điều lệ các môn thể thao. Thủ trưởng các đơn vị 
quan tâm, chỉ đạo, động viên và tạo mọi điều kiện cho vận 
động viên tập luyện, tham gia thi đấu để đạt thành tích cao.

Sau buổi khai mạc đã diễn ra 2 trận thi đấu Bóng 
chuyền giữa đội tuyển Xí nghiệp Supe 1 gặp Đội Công ty 
CP Bao Bì và trận thi đấu giữa đội nam Xí nghiệp Điện gặp 
Đội Khối Hành chính. 

Hoa Mua

Tháng ba về
Tháng ba về trong lất phất mưa bay
Hoa xoan tím vấn vương đường vào xưởng
Chân em bước nhẹ nhàng như gió thoảng
Ngơ ngẩn lòng ai ngước mắt nhìn...?

Tháng ba về rạo rực con tim
Cứ bồi hồi như lần đâug gặp gỡ
Em dịu nhẹ trong bộ đồ bảo hộ
Tựa nàng tiên sa xuống giữa đường trần...

Tháng ba về xui ai nhớ, ai mong
Ơi em gái bông hoa đồng nội
Anh thầm gọi tháng ba trong bối rối
Xuân đang về... gõ cửa... thấy không em?

Em có nghe
Em có nghe xuân tới
Tí tách giọt sương rơi
Nắng tươi đầu ngọn cỏ
Ngọc lung linh sáng ngời

Cựa quậy lộc đâm chồi
làm duyên hoa chúm chím
Ngỡ ngàng hoa xoan tím
Vương hoài trên áo ai

Xuân đậu giữa bờ vai
Phập phồng như hơi thở
Đáy mắt em anh ngỡ
Bóng đời - Hương đất trời

Vũ Bích
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Nguyễn T hượng Hải
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NGOẠI KHÓA MÔ HÌNH “TRƯỜNG HỌC GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG”

Sáng ngày 26/3/2019, tại Hội trường KCN, Trường tiểu học 
Supe phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức buổi 
ngoại khóa mô hình “Trường học gắn với hoạt động sản 

xuất, kinh doanh tại địa phương”. Đây là một hoạt động góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Đến dự tặng hoa chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn 
Thúc Sinh, Phó Trưởng phòng GDMN và Tiểu học Sở GD&ĐT 
tỉnh Phú Thọ; đồng chí Cao Xuân Hải, UV BTV Huyện ủy, 
Phó CT UBND huyện Lâm Thao; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, 
Huyện UV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao; Hiệu 
trưởng các Trường tiểu học Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, 
Thạch Sơn. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có các 
đồng chí: Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Nguyễn 
Văn Định, Bí thư Đoàn TN Công ty. Về phía Thị trấn Hùng Sơn 
có các đồng chí: Đào Thị Thành, Phó CT UBND Thị trấn Hùng 

Sơn; Nguyễn Đắc Giang, Bí thư Đoàn TN Thị trấn Hùng Sơn. 
Về phía Trường tiểu học Supe có đồng chí Hoàng Thị Chí, Bí 
thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Thường trực Ban đại diện 
Cha mẹ học sinh cùng các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và 853 
em học sinh của nhà trường đã về dự.

Thời gian qua, song song với việc nâng cao chất lượng dạy 
và học, Trường tiểu học Supe luôn chú trọng tổ chức các hoạt 
động trải nghiệm cho học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng 
sống, sáng tạo trong học tập và sinh hoạt hằng ngày nhằm hình 
thành và phát triển phẩm chất, nhân cách, năng lực tâm lý xã 
hội, giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm tiêng cũng như phát huy 
tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình, làm tiền đề cho tương lai 
của mỗi học sinh sau này. 

 Hoạt động ngoại khóa mô hình “ Trường học găn với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tại địa phương” với hai giai đoạn: 

Tối 23-3, tại Trung tâm Văn hóa - 
Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ 

kỷ niệm 88 năm ngày thành lập (26/3/1931 
- 26/3/2019) và trao Giải thưởng Lý Tự 
Trọng năm 2019 cho 72 gương cán bộ Đoàn 
xuất sắc tiêu biểu toàn quốc.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần 
thưởng cao quý của BCH Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bí thư chi 
đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; 
cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, 
phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có 
thành tích xuất sắc trong lao động, công tác.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ 
và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu 
biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng 
và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, 
tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không 
ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, 
đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng Lý Tự Trọng tôn vinh các 
cán bộ đoàn là điển hình của sự chủ động, 
vượt khó, sáng tạo trong đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động của Đoàn, mở 
rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, 
xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Có 
đồng chí là cán bộ công chức tiêu biểu, có 
nhiều sáng tạo, sáng kiến, góp phần cải cách 
hành chính, cải tiến công tác; có đồng chí 
là cán bộ đoàn vừa năng động, gương mẫu, 
bản lĩnh, vừa giỏi trong phát triển kinh tế 
gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên, 
có những mô hình hay giúp thanh niên 
phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn 

định…
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã 

vinh danh 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn 
quốc từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, 
đoàn trực thuộc nhận Giải thưởng Lý Tự 
Trọng năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Bí thư 
Đoàn thanh niên Khối Hành chính thuộc 
Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao đã vinh dự đại diện cho tuổi trẻ 
tỉnh Phú Thọ nhận giải năm nay.

Mỗi đồng chí cán bộ Đoàn được tuyên 
dương xứng đáng đại diện cho lớp cán bộ 
Đoàn ở cơ sở trong học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, góp phần xây dựng phong cách 
cán bộ Đoàn với những phẩm chất phù 
hợp của người cán bộ Đoàn, người thủ lĩnh 
thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế.

Trong 02 ngày 23 - 24/3/2019, đoàn 
viên, thanh niên tiêu biểu toàn toàn quốc 
nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã tham gia 
rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Đến đặt 
vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã 
ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện 
Can Lộc, Hà Tĩnh) và khu mộ, nhà thờ anh 
Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch 
Hà, Hà Tĩnh); tham dự khánh thành và 
bàn giao công trình thanh niên; thăm, tặng 
quà, hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia 
đình chính sách, gia đình có công với cách 
mạng và tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại các 
hộ gia đình; tham dự tọa đàm “Cán bộ Đoàn 
nhớ lời di chúc theo chân Bác”....

Cao Cường - Tiến Dũng
(Đoàn Thanh niên Công ty)

Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Hành chính nhận                 
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.
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Giai đoạn 1: Chúng em tìm hiểu về Công ty, tổ chức thăm 
quan thực tế tại Công ty; tổ chức viết bài thi tìm hiểu về Công 
ty; giai đoạn 2: Hoạt động trải nghiệm gắn với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của Công ty gồm các phần thi sân khấu hóa. 

Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh khối 4 và khối 5 đã 
trải qua 4 phần thi: Hành trang cho em với những kiến thức tìm 
hiểu về Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao, về Trường Tiểu 
học Supe, về Đoàn TN; phần thi hùng biện với chủ đề về Công 
ty CP Supe Lâm Thao; phần thi tài năng với công việc đóng 
bao sản phẩm; phần thi năng khiếu. 

Ban tổ chức đã tổ chức trao giải cho 35 bạn học sinh đạt 
giải trong cuộc thi tìm hiểu về Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao; Trao giải Nhất cho các bạn học sinh khối 4 đã hoàn 
thành xuất sắc qua 4 phần thi và trao giải Nhì cho các bạn học 
sinh khối 5.

N.Thêm

Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019
1,39 triệu đồng/tháng trước đây. Do đó, hàng loạt khoản 
trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng. Điển hình như:

- Trợ cấp thai sản: Tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 
2,98 triệu đồng/tháng (tức 02 lần mức lương cơ sở, theo 
quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng từ 
417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày (tức 01 ngày 
bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 29, Điều 
41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp mai táng: Tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 
triệu đồng (tức 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại 
Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ 695.000 đồng/
tháng lên 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân; riêng 
với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 
đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng  (tức từ 50% - 70% 
mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm 
xã hội 2014)…

 3 - Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu 
từ 2018 - 2021:

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định 153/2018/NĐ-
CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định này, lao 
động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 - 2021 có 
thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng 
sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu thời 
điểm bắt đầu hưởng lương hưu x Tỷ lệ điều chỉnh tương 
ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng 
lương hưu.

Trong đó, nếu nghỉ hưu từ năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh 
cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời 
gian đã đóng BHXH.

4 - Thay đổi mức đóng BHXH bắt buộc của người 
sử dụng lao động

Cuối năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị 
định 143/2018/NĐ-CP trong đó quy định mới về chế độ 
BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Nghị định này, trong năm 2019, khi ký hợp đồng 
lao động với người nước ngoài, người sử dụng lao động 
phải đóng 3% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào 
quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp.

Từ năm 2022, người sử dụng lao động phải đóng 14% 
trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và 
tử tuất; người lao động nước ngoài phải đóng 8% mức tiền 
lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

(Theo LuatVietnam)

Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi của nhiều chính sách 
liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người lao động 
và người sử dụng lao động cần biết. Dưới đây là tổng hợp 
những thay đổi này.

1 - Thay đổi tiền lương tối thiểu, tối đa tính đóng 
BHXH bắt buộc

- Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH:
Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ rõ, mức tiền lương 

tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn lương 
tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều 
kiện bình thường và cao hơn nhất 7% lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Từ năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh 
theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương 
tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên 
tương ứng.

- Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH:
Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền 

lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác. Nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức 
lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần 
mức lương cơ sở.

Trong khi đó, mức lương cơ sở từ thời điểm 01/07/2019 
sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo tinh thần 
của Nghị quyết 70/2018/QH14. Như vậy, từ thời điểm này, 
mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao 
động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng 
như trước đó.

2 - Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội
Như nêu trên, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở 

sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng, thay cho mức 
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Các đồng chí Lãnh đạo cấp trên trao tặng Bằng Lao động                                                                                             
sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các                                                             

cá nhân tiêu biểu của Công ty 

Đ/c Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú 
Thọ tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho                    

các cá nhân 

Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương                      
Việt Nam và đ/c Phạm Quang Tuyến, TGĐ Công ty trao tặng                     

Bằng khen của Công đoàn Công Thương cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN và                                                
đ/c Ngô Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HCVN                                                                                           

trao tặng Bằng khen của Công đoàn CNHC cho các cá nhân

Đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN và                                           
đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng                      

Bằng khen của Công đoàn CNHCVN cho các tập thể 

Đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN và                                                      
đ/c Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tặng Bằng khen 
của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất cho công nhân lao động trực tiếp

Đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN và                                               
đ/c Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tặng 

Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất cho các tổ trưởng 
Công đoàn có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014 - 2018.

Đ/c Phạm Quang Tuyến, TGĐ Công ty và đ/c Văn Khắc Minh, 
PTGĐ Công ty trao tặng Giấy chứng nhận lao động sáng tạo                       

cấp Công ty cho các cá nhân 


