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

Ngày 23/10/2018, đồng 
chí Nguyễn Văn Khỏe, 
Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 
cùng các đồng chí thành viên trong 
đoàn đã có buổi làm việc với Đảng 
ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty, kiểm 
tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng 
cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn 
với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc 
lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai 
thực hiện quy định 109-QĐ/TW của 
Ban Bí thư về công tác kiểm tra của 
tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên. 

Đón tiếp đoàn, về phía Công ty có 
đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các 
đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng 
ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy 
Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo việc 
triển khai học tập, quán triệt, cụ thể 
hóa Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 
05- CT/TW của  Bộ Chính trị gắn 
với thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Công ty và các Chi, Đảng bộ cơ sở, 
các đơn vị, xí nghiệp, các tổ chức 
đoàn thể quần chúng; xây dựng, ban 
hành kế hoạch triển khai nội dung 
thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị gắn với 
kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ 
chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng 
năm. Đảng ủy Công ty chỉ đạo các 
Chi, Đảng bộ cơ sở, các đảng viên, 
nhất là lãnh đạo chủ chốt các đơn vị 
xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế 
hoạch cá nhân về việc học tập và làm 

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và các  đồng chí Lãnh đạo Công ty 
làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KIỂM TRA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 
(KHÓA XII) VÀ CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI CÔNG TY

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII. Đồng thời, lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện và yêu cầu các Chi, 
Đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm 
tra, giám sát việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 
05-CT/TW đối với tập thể, cá nhân 
trong toàn Đảng bộ Công ty theo 
chương trình đã xây dựng. 

Việc thực hiện Nghị quyết TW 
4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đã 
góp phần tích cực trong việc chỉnh 
đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên toàn Công ty đã 
nhận thức sâu sắc hơn về các biểu hiện 
“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; từ đó tạo ra phong trào hành 
động, nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tận tụy với công việc được giao; chấp 
hành nghiêm túc chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, cùng lãnh đạo Công ty 
vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn 
thành các mục tiêu sản xuất, kinh 
doanh và nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cùng với việc đánh giá kết quả 
đạt được, các thành viên đoàn kiểm 

tra và Công ty đã trao đổi những nội 
dung liên quan đến những tồn tại 
hạn chế; chĩ rõ nguyên nhân dẫn tới 
những tồn tại hạn chế này và các vấn 
đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để 
triển khai thực hiệu quả Nghị quyết 
TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị và Quy định 109-
QĐ/TW của Ban Bí thư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng 
chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Công ty khẳng 
định: Thời gian qua, mặc dù phải đối 
mặt với vô vàn khó khăn thách thức 
như thiên tai, bão lũ thường xuyên 
xảy ra, tác động trực tiếp của Luật 
số 71//2014/QH13, sự cạnh tranh của 
các sản phẩm phân bón cùng loại trên 
thị trường..., nhưng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy Công ty, tập thể cán bộ, 
đảng viên và người lao động luôn 
đồng sức đồng lòng, đoàn kết quyết 
tâm tìm mọi giải pháp, từng bước 
khắc phục khó khăn để phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Cùng với việc không ngừng cải tiến 
công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, Công ty đã đẩy mạnh phong 
trào nghiên cứu khoa học, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn 
thể cán bộ, đảng viên và người lao 
động. Công ty luôn chăm lo, nâng cao 
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Ngày 6/12/2018, Bà Elena 
Kudryavets, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn BPC- Cộng 

hòa Belarus và ông Alexander Skryp-
ka, Tổng Giám đốc Công ty Agrofer-
trans - Cộng hòa Ukraina dẫn đầu đoàn 
cán bộ đến thăm và làm việc với Công 
ty. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị 
Tiêu, Tổng Giám đốc Công ty CP xuất 
nhập khẩu Hà Anh.

Đón tiếp đoàn, về phía Công ty 
có ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn 
Thành Công, Phó Tổng Giám đốc; ông 
Lê Hồng Thắng, Kế toán Trưởng Công 
ty và lãnh đạo các phòng: Kinh doanh, 
Kế hoạch Vật tư, Văn phòng Công ty.

Tập đoàn BPC bao gồm các hãng 
cung cấp Kali lớn trên thế giới như 
Urankali, Belarus Kali, Civinit Kali…
và là Tập đoàn sản xuất, tiêu thụ Kali 
(MOP) lớn nhất trên thế giới. Sản 
lượng Kali tiêu thụ hàng năm của 
BPC là trên 20 triệu tấn, chiếm 40% 
thị phần Kali trên thế giới.

Ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty 
đã giới thiệu tóm tắt về quá trình xây 
dựng, phát triển và những thành tích 
Công ty đạt được gần 57 năm qua. 
Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu 
nhập ổn định cho gần 3.000 người lao 
động; là bạn thân thiết của nhà nông. 
Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh, 

ĐOÀN CÁN BỘ TẬP ĐOÀN BPC (CỘNG HÒA 
BELARUS) VÀ CÔNG TY AGROFERTRANS 
(CỘNG HÒA UKRAINA) THĂM CÔNG TY

các sản phẩm phân bón của Công ty 
được sản xuất từ nguyên liệu Kali do 
Công ty CP xuất nhập khẩu Hà Anh 
cung ứng. Đây là sản phẩm được 
Công ty bạn nhập khẩu từ hai nước 
Belarus và Ukraina. Sau chuyến thăm 
quan, làm việc tại Belarus và Ukraina, 
được tận mắt chứng kiến về quy trình 
sản xuất sản phẩm Kali nên chúng tôi 
rất yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. 
Tổng Giám đốc Công ty mong muốn 
trong thời gian tới, các đơn vị sản xuất 
Kali tại Belarus và Ukraina sẽ có sự 
phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với 
Công ty CP xuất nhập khẩu Hà Anh và 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
để ngày càng tạo ra những sản phẩm 
phân bón có chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu của bà con nông dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông 
Alexander Skrypka, Tổng Giám đốc 
Công ty Agrofertrans - Cộng hòa 
Ukraina bày tỏ vui mừng và phấn khởi 
trước sự đón tiếp nhiệt tình và nồng 
hậu của Ban Lãnh đạo Công ty. Ông  
Alexander Skrypka cam kết đảm bảo 
cung cấp đầy đủ lượng Kali các loại 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại 
thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

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

Nguyễn Hoa

Ông Alexander Skrypka, Tổng Giám đốc Công ty Agrofertrans - Cộng hòa Ukraina  
trao đổi ý kiến với Lãnh đạo công ty
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đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động như đảm bảo bữa ăn giữa 
ca, khám sức khỏe định kỳ,…Đặc 
biệt, thời gian qua, Công ty đã làm tốt 
công tác bảo vệ môi trường, chấm dứt 
tình trạng xả thải ra môi trường. Bên 
cạnh đó, Công ty đã nghiệm thu, bàn 
giao, đưa vào sử dụng Dự án đầu tư 
hệ thống quan trắc khí thải tự động, 
liên tục - Trạm quan trắc dây chuyền 
Axít 1, nhằm giám sát quản lý tốt hơn 
môi trường khí thải trong sản xuất 
Axít tại Công ty, tiến tới mục tiêu 
giám sát trực tuyến môi trường; … 

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh 
giá cao kết quả triển khai, thực hiện 
các nội dung trên của Đảng ủy Công 
ty và đề nghị: Đảng ủy Công ty tiếp 
tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai 
trò của người đứng đầu; tập trung chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả khâu đột phá 
mà Công ty đã xác định; kịp thời chấn 
chỉnh uốn nắn những nhận thức lệch 
lạc, chủ động đấu tranh ngăn chặn 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống và những biểu hiện tự 
diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 
Đ/c Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu: 
Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tự 
phê bình và phê bình theo tinh thần 
nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, cấp 
trên phải làm gương để cấp dưới noi 
theo; tiếp tục rà soát, chỉ đạo bổ sung, 
cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn 
mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; 
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 
khóa XII, quy định 109 của Ban Bí 
thư theo hướng trọng tâm, trọng điểm 
để phát hiện và xử lý kịp thời những 
đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống, những phần tử cơ hội gây mất 
đoàn kết nội bộ trong Đảng để lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và sản xuất, 
kinh doanh.

Hoa Mua
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Ngày 26/11/2018, trong 
khuôn khổ Hội nghị 
trực tuyến tổng kết toàn 

quốc và triển lãm Quốc gia về thành 
tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khóa X về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn diễn ra tại Hà 
Nội, Công ty vinh dự được nhận Bằng 
khen của Thủ tướng Chính Phủ vì đã 
có thành tích xuất sắc trong việc thực 
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng 
chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty tham dự và đón nhận 
Bằng khen trong sự kiện này.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW là sự kiện nhằm 
đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, 
những thành tựu đạt được, hạn chế, 
yếu kém, nguyên nhân và bài học 
kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương Khóa X về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, 
chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, 
giải pháp lớn về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát 
triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Là nhà sản xuất kinh doanh phân 
bón có sản lượng lớn nhất Việt Nam, 
với bề dày kinh nghiệm hơn 56 năm, 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
đã không ngừng đầu tư, đổi mới công 
nghệ, thiết bị sản xuất để tạo ra những 
sản phẩm phân bón và hóa chất đạt 
chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả 
hợp lý, dịch vụ được người tiêu dùng 
ưa chuộng, đảm bảo các yêu cầu về 

Đ/c Vũ Xuân Hồng,  Phó Tổng Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty nhận Bằng khen  
của Thủ tướng Chính Phủ
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công nghệ, môi trường. 
Bằng tinh thần học hỏi, sức lao 

động sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, 
cách làm, Supe Lâm Thao không chỉ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, là một trong những đơn vị đứng 
đầu cả nước về quy mô sản xuất về 
số lượng, chất lượng và chủng loại 
phân bón nông nghiệp, mà còn đóng 
góp hết sức quan trọng vào truyền 
thống vẻ vang của ngành Hóa chất 
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước. 

Đặc biệt những năm gần đây Supe 
Lâm Thao có bước chuyển mạnh mẽ, 
một sự đổi mới toàn diện với định 
hướng trở thành doanh nghiệp có 
sản phẩm phân bón hàng đầu khu 
vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc 
đầu tư mạnh mẽ hệ thống thiết bị, 
công nghệ, hoàn thiện dây chuyền 
theo Hệ thống ISO, sản phẩm phân 
bón các loại đều đảm bảo tiêu chuẩn, 
kỹ thuật. Công ty còn mở rộng xuất  
khẩu sang thị trường các nước như  
Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và  
New Zealand,...

Khẳng định thương hiệu và cạnh 

tranh tại thị trường trong nước đã khó, 
mang sản phẩm phân bón vượt biên 
giới để giới thiệu với bạn bè quốc tế 
lại càng khó hơn và không phải doanh 
nghiệp nào cũng làm được, nhưng cái 
được lớn nhất của Supe Lâm Thao 
chính là biết chọn người dân làm đối 
tượng phục vụ, là nguồn cảm hứng 
giúp bà con nông dân các địa phương 
có động lực vượt lên xóa đói, giảm 
nghèo và phát triển bền vững.

Sự trưởng thành của Công ty 
không chỉ thể hiện qua năng lực sản 
xuất, các dự án phát triển mà quan 
trọng hơn cả là Công ty đã khẳng định 
được thương hiệu của mình trong sự 
phát triển chung của xã hội. Công ty 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ vì đã có thành tích xuất 
sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 
số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn lần này đã tiếp thêm 
động lực cho Công ty hăng say sản 
xuất, nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo 
và đóng góp cho sự nghiệp phát triển 
của ngành nông nghiệp nước nhà.

Hà Linh

CÔNG TY ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “TAM NÔNG”
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Vừa qua, UBND tỉnh Phú 
Thọ tổ chức Đại hội Thi 
đua Quyết thắng lực lượng 

vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013 
- 2018. Dự Đại hội có các đồng chí: 
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó 
Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 
2; Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh; Bùi Minh Châu, Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mẹ Việt 
Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dự; các 
đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường 
trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ngành, Huyện ủy, UBND, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS các huyện, thành, thị. 

Tham dự sự kiện này, về phía Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có đồng 
chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng 
Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San ghi 
nhận những kết quả đạt được trong 
thực hiện Phong trào thi đua Quyết 
thắng của LLVT tỉnh trong 5 năm qua. 
Trong bối cảnh thế giới và khu vực có 
nhiều diễn biến phức tạp, các đồng chí 
đề nghị: Từ diễn đàn Đại hội này, cấp 
ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị 

ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT TỈNH PHÚ THỌ, GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
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và LLVT tỉnh bám sát tình hình nhiệm 
vụ, lãnh chỉ đạo chặt chẽ, có nhiều cách 
làm sáng tạo, mô hình thi đua hiệu quả, 
nhiều điển hình tiên tiến. Xây dựng 
LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi và 
khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực 
sự là nòng cốt trong xây dựng thế trận 
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân, xứng đáng là lực lượng 
trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân. LLVT tỉnh tiếp 
tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ 
trương của Đảng, của Quân khu 2 về 
công tác thi đua khen thưởng và phong 
trào thi đua quyết thắng. Tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao tính nêu 
gương của người đứng đầu, tinh thần tự 
giác của quân nhân trong thực hiện các 
phong trào thi đua. Không ngừng đổi 
mới hoạt động của các phong trào thi 
đua sát thực tiễn, hiệu quả. Đồng thời, 
gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi 
đua quyết thắng với các phong trào thi 
đua yêu nước, phong trào xóa đói giảm 
nghèo, công tác cứu hộ, cứu nạn. Chủ 
động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến có nhiều thành 
tích xuất sắc.

5 năm qua, Phong trào thi đua Quyết 
thắng có sự phát triển rộng khắp, thu 
hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, LLVT 
tham gia và thực sự trở thành động 

lực to lớn góp phần xây dựng LLVT, 
xây dựng tiềm lực nền quốc phòng 
toàn dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác 
khen thưởng trong LLVT tỉnh thực hiện 
đúng nguyên tắc, đảm bảo khách quan, 
dân chủ, công khai. Trong 5 năm thực 
hiện Phong trào thi đua Quyết thắng, 
đã có 427 lượt tập thể, 1.171 lượt cá 
nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, 
Quân khu 2, UBND tỉnh tặng thưởng 
các danh hiệu như: Cờ thi đua xuất sắc, 
Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến.

Trong dịp này, UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho 22 tập thể, 15 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong Phong trào 
thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 
2018. 

Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự là 1 
trong 22 tập thể được UBND tỉnh Phú 
Thọ tặng Bằng khen. Thay mặt Lãnh 
đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Thành 
Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty đón 
nhận Bằng khen.

Là doanh nghiệp sản xuất phân bón 
chứa lân lớn nhất cả nước, bên cạnh 
việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh, Công ty luôn chú trọng 
công tác Quân sự - quốc phòng, giữ gìn 
an ninh chính trị, TTATXH trong phạm 
vi Công ty và trên địa bàn khu vực.

Như Nguyệt
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Sáng 29/11, đoàn công tác 
của Ban Dân Vận Tỉnh ủy 
Phú Thọ do đồng chí Đỗ 

Thị Thu Hồng, Phó Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có 
buổi làm việc với Ban Dân vận Công 
ty về kết quả thực hiện dân chủ ở cơ 
sở và công tác dân vận năm 2018.

Đón tiếp Đoàn, về phía Ban 
Dân vận Công ty có các đồng chí: 
Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng 
ủy Công ty, Phụ trách Ban Dân 
vận Công ty; Phan Anh Hùng, Phó 
Trưởng Ban Dân vận Công ty và các 
đồng chí cán bộ trong ban Dân vận 
Công ty.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân 
vận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công 
ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước và các văn bản về Quy chế dân 
chủ của Trung ương, của tỉnh đến 
cán bộ, đảng viên và người lao động. 
Năm 2018, các đơn vị trong Công ty 
đã nghiêm túc triển khai thực hiện 
dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 
60/2013/NĐ-CP ngày 15-8-2013 của 
Chính phủ gắn với nâng cao hiệu 
quả sản xuất-kinh doanh của Công 
ty. Phát huy rộng rãi dân chủ trong 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và các cuộc vận động, phong trào 
thi đua yêu nước tại đơn vị. Người 
lao động được tham gia đóng góp ý 
kiến xây dựng quy chế dân chủ tại 
doanh nghiệp. Từ đó, quyền dân chủ 

Ban Dân vận Công ty làm việc với đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY PHÚ THỌ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

của người lao động trong Công ty 
được phát huy thông qua Hội nghị 
người lao động tại các đơn vị, Hội 
nghị đại biểu người lao động của 
Công ty. Bên cạnh đó, coi trọng 
các nhiệm vụ chính trị, phát triển 
sản xuất kinh doanh đồng hành với 
các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ 
thiện. Do đó, nhận thức của các cấp 
ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị cũng như 
của cán bộ, đảng viên và người lao 
động trong Công ty được nâng lên; 
phát huy được quyền làm chủ của 
cán bộ, đảng viên và người lao động; 
tạo mối quan hệ hài hòa, góp phần 
xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh. Chất lượng, 
hiệu quả công tác trên các lĩnh vực 
được nâng cao, kỷ cương được củng 
cố, tác phong công nghiệp được giữ 
vững, văn hóa doanh nghiệp được 
phát triển, đời sống vật chất, tinh 
thần của người lao động được nâng 
cao; môi trường, điều kiện làm việc 
được cải thiện.

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả 
Công ty đạt được trong thời gian 
qua và đánh giá cao việc Công ty 
đã triển khai dân chủ ở cơ sở một 
cách nghiêm túc, đạt hiệu quả. Để 
phát huy hơn nữa việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở, đồng chí Phó Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu trong 
thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp 
tục lãnh đạo các tổ chức Đảng trực 
thuộc, đoàn thể trong Công ty  thực 
hiện tốt các Nghị quyết của Đảng 
ủy Công ty về sản xuất kinh doanh, 
duy trì các hoạt động nhân đạo từ 
thiện, không ngừng đầu tư cho bà 
con nông dân, tạo việc làm và thu 
nhập ổn định cho người lao động. 
Đối với Ban Dân vận Công ty cần 
làm tốt công tác phối hợp giữa Đảng 
ủy Công ty với các tổ chức Đảng bên 
ngoài Công ty để cùng phát triển.

Nguyễn Hoa
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Có một mùa hè như thế
Chúng ta về lại Supe
Ngắm xem trong mây ống khói
Cao cao tựa cột chống trời

Có một mùa hè như thế
Chúng ta về lại mà xem 
Supe giờ đang đổi mới
Tiên phong vẫn giữ sắc màu

Có một mùa hè như thế
Bốn phương về lại gặp nhau
Mừng vui hiện trong ánh mắt
Lâng lâng cảm xúc dâng trào

Có một mùa hè vậy đó
Lớp lớp người nối tiếp nhau
Thương hiệu ba nhành lá cọ
Uy tín, chất lượng hàng đầu

Có một mùa hè 

Ơi mùa hè ơi nhớ mãi
Những người con của Supe
Tự hào đi lên vững trãi
Xứng danh Đất Tổ mạnh giàu

                               Vũ Bích
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Giải đặc biệt của Trường Đại học Hoàng Gia Ả Rập Xê Út trao cho Công trình
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(Tiếp theo trang 1)

Ngày 8/12/2018, tại Trung 
tâm Hội nghị triển lãm 
Quốc tế Seoul, Hàn 

Quốc đã diễn ra Lễ trao Giải cho các 
công trình xuất sắc nhất tham dự Giải 
thưởng Quốc tế về Khoa học Công 
nghệ 2018 (SIIF 2018). Các Công 
trình của Việt Nam đã xuất sắc nhận 
được 14 Giải, riêng của Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự 
nhận được 02 Giải.

Tham dự Giải thưởng Quốc tế 
về Khoa học Công nghệ 2018 có đại 
diện của 33 Quốc gia và vùng lãnh 
thổ với 603 công trình. Trong đó, 
Công trình “Giải pháp công nghệ xử 
lý Axit H2SiF6 dây chuyền sản xuất 
Supe Phốt phát nhằm giảm chi phí xử 
lý môi trường” của Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao. Trước đó, vào 
tháng 5-2018, Công trình này đã vinh 
dự được nhận Giải Nhất Giải thưởng 
Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt 
Nam (Giải thưởng VIFOTEC).

Triển lãm Quốc tế năm nay có 
quy mô lớn nhất về Khoa học Công 
nghệ được Hiệp hội thúc đẩy sáng 
kiến, sáng chế Hàn Quốc (KIPA) phối 
hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) tổ chức thường niên. 

Đoàn Việt Nam do TS Phan 
Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp 
Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 
làm Trưởng đoàn. Về phía Công ty 
CP Supe PP&HC Lâm Thao tham 
gia có đồng chí Văn Khắc Minh, Phó 
Tổng Giám đốc; Trần Đại Nghĩa, 
Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn và 
Môi trường. Công trình của Công ty 
là 1 trong 8 công trình xuất sắc của 
Việt Nam tham gia triển lãm trên 
6 lĩnh vực: Cơ khí tự động hóa, tiết 
kiệm năng lượng và sử dụng năng 
lượng mới, thông tin điện tử và viễn 
thông, công nghệ nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 
và sử dụng hợp lý tài nguyên, sinh 
học phục vụ sản xuất và đời sống, 
công nghệ vật liệu. Cả 8 công trình 

bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện 
làm việc cho người lao động; mang lại 
hiệu quả lớn cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty.

Là một trong những tác giả của 
công trình có mặt tại Triển lãm, đồng 
chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty cho biết: Các Công 
trình của Việt Nam nói chung và 
công trình của Công ty nói riêng đã 
được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 
các tổ chức quốc tế với các chuyên 
gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực 
hóa học và môi trường ghi nhận và 
đánh giá rất cao. 

Như vậy, Công trình “Giải pháp 
công nghệ xử lý Axit H2SiF6 dây 
chuyền sản xuất Supe Phốt phát nhằm 
giảm chi phí xử lý môi trường” của 
Công ty không chỉ được tôn vinh ở 
trong nước, mà còn được các tổ chức 
quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, 
khẳng định những đóng góp về lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học công nghệ 
Công ty đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh; đồng thời, là động lực 
thúc đẩy Công ty duy trì ổn định giải 
pháp này, tiếp tục nghiên cứu khoa học 
công nghệ để có những giải pháp mới 
trong hoạt động sản xuất, góp phần 
làm cho Công ty ngày càng phát triển 
bền vững. 

Hoa Mua 

của Việt Nam đều đoạt Giải. Trong đó, 
Công trình “Giải pháp công nghệ xử lý 
Axit H2SiF6 dây chuyền sản xuất Supe 
Phốt phát nhằm giảm chi phí xử lý môi 
trường” của các tác giả Phạm Quang 
Tuyến, Tổng Giám đốc; Văn Khắc 
Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty và 
các cộng sự Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao được Ban Tổ chức trao Giải 
Bạc về lĩnh vực “Công nghệ nhằm ứng 
phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý tài nguyên”. 
Đồng thời, Trường Đại học Hoàng gia 
của Ả Rập Xê Út đã đánh giá cao và 
trao cho Công ty chứng nhận Giải đặc 
biệt về ý nghĩa khoa học và những 
đóng góp của công trình đối với quá 
trình sản xuất kinh doanh của Công 
ty nói riêng và đối với khoa học công 
nghệ của Quốc tế nói chung. 

Công trình của Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao là công trình 
nghiên cứu và thực hiện hoàn toàn 
mới ở Việt Nam và trên thế giới. Công 
trình này không chỉ đem về số tiền 
làm lợi cho Công ty trên 55 tỷ đồng/
năm mà đặc biệt là đem lại hiệu quả 
to lớn về mặt xã hội, môi trường. Đó 
là giải quyết được vấn đề xử lý nước 
thải sản xuất tại 2 dây chuyền sản xuất 
Supe lân và tuần hoàn tái sử dụng được 
100% các nguồn nước thải sản xuất, 
sinh hoạt trong toàn Công ty, góp phần 



88 TIN TỨC / SỰ KIỆN

Chiều ngày 28-11-2018, đồng 
chí Hoàng Văn Đài, Cục 
Trưởng cục Thuế tỉnh Phú 

Thọ dẫn đầu đoàn cán bộ các Sở, Ban 
ngành tỉnh Phú Thọ về thăm và làm việc 
tại Công ty. 

Đón tiếp đoàn, về phía Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao có các đồng 
chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc; Nguyễn Thành Công, 
Phó Tổng Giám đốc; Lê Hồng Thắng, 
Kế toán Trưởng Công ty và các đồng 
chí Thủ trưởng đại diện các phòng Kế 
hoạch Vật tư, Kinh doanh, Kỹ thuật và 
Văn phòng Công ty.

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty 
đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm và việc thực hiện tốt chính sách 
pháp luật về thuế của Công ty trong thời 
gian qua.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh 
đạo đại diện UBND huyện Lâm Thao, Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Nguyên 
Môi trường, Lãnh đạo Cục Thuế đã có 
nhiều ý kiến chỉ đạo đối với Công ty về 
công tác kinh doanh, môi trường, phát 
triển thị trường… để Công ty đạt nhiều Quang cảnh buổi làm việc 

thành tích hơn nữa trong sản xuất kinh 
doanh, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc 
làm và thu nhập ổn định cho người lao 
động; đặc biệt luôn là người bạn đồng 
hành cùng với bà con nông dân cả nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, 
đồng chí đồng chí Hoàng Văn Đài, Cục 
Trưởng cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ghi 
nhận những kết quả Công ty đạt được 
trong năm 2018, nhất là về việc cải tiến 
công nghệ tạo ra sản phẩm mới NPK-S 
hàm lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng 
mong mỏi của bà con nông dân. Bên 
cạnh đó, Công ty đã chấm dứt hiện 

tượng xả thải ra môi trường. Với việc 
đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống quan 
trắc khí thải tự động, liên tục - Trạm quan 
trắc dây chuyền Axít 1 góp phần quan 
trọng trong việc giám sát quản lý tốt hơn 
môi trường khí thải trong sản xuất Axít 
tại Công ty…Đồng chí Cục Trưởng cục 
Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị trong thời 
gian còn lại của năm 2018, Công ty cần 
chủ động, linh hoạt trong việc sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt các 
chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp 
thuế cho ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Hoa

ĐOÀN CÁN BỘ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH PHÚ THỌ 
VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

Từ ngày 05 đến 11/11/2018, 
Công ty tham gia Hội chợ 
Nông nghiệp Quốc tế Đồng 

bằng Bắc Bộ 2018 tại Thái Bình. 
Tham dự sự kiện này có đồng chí 

Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty; đồng chí Phạm Đức Thành, 
Phó Trưởng Phòng Kinh doanh  
Công ty.

Hội chợ được tổ chức với quy mô 
hơn 400 gian hàng cùng sự tham gia 
của trên 300 doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, gồm các sản phẩm phục 
vụ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, hàng nông sản, thực phẩm chế 
biến, các sản phẩm nghề và làng nghề, 
thiết bị điện, điện tử và công nghệ 
thông tin, thời trang, mỹ phẩm…

Trong thời gian diễn ra Hội chợ 
còn có các Hội thảo, Hội nghị giới 
thiệu các tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm 
mới trong nông nghiệp; tổ chức Hội 
nghị khách hàng, diễn đàn doanh 
nghiệp; quảng cáo, biểu diễn thời 
trang, ca nhạc, các hoạt động vui chơi, 
giải trí, giao lưu văn hóa dân gian.

Công ty CP Supe PP&HC Lâm 

Thao đã giới thiệu tại Hội chợ các 
sản phẩm của Công ty như phân bón, 
hóa chất…, đặc biệt là sản phẩm phân 
bón mang thương hiệu NPK-S Lâm 
Thao do Công ty sản xuất. Tới tham 
quan gian hàng, ngoài việc được tư 
vấn kỹ thuật sử dụng phân bón, khách 
tham quan còn được gửi tặng các mẫu 
sản phẩm.

Gian hàng của Công ty đã thu 
hút được sự quan tâm lớn từ các đối 
tác trong,  ngoài nước cũng như khách 

tham quan nhờ sự đa dạng trong hình 
thức thể hiện và chủng loại sản phẩm. 
Riêng, sản phẩm NPK-S Lâm Thao 
với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá 
cả hợp lý đã nhận được rất nhiều sự 
tin tưởng, khen ngợi của bà con nông 
dân. Công ty cũng ghi nhận nhiều ý 
kiến của bà con như: Tiếp tục duy trì 
chất lượng, mở rộng hệ thống phân 
phối hơn nữa, đảm bảo cung ứng đủ 
sản phẩm phục vụ mùa vụ.

N.Thêm

Cắt băng khai mạc Hội chợ  Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 tại Thái Bình
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loạt các sản phẩm NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao để 
phục vụ nhu cầu của bà con nông dân và đáp ứng tốt xu thế 
hiện nay. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm tốt công tác thị 
trường như mở các hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón 
Lâm Thao, thực hiện các mô hình trình diễn, đặc biệt là hỗ 
trợ bán phân bón chậm trả cho bà con nông dân để đưa sản 
phẩm phân bón Lâm Thao đến tận tay bà con, góp phần tăng 
năng suất và nâng cao thu nhập.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, Công ty sẽ 
tích cực sản xuất tất cả những chủng loại sản phẩm phân bón 
để cung ứng cho vụ Xuân năm 2019, đồng thời đưa hàng tới 
các đại lý, tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị,… 

Hy vọng với truyền thống Đơn vị 3 lần Anh hùng, với 
56 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, người lao 
động Công ty sẽ đồng sức đồng lòng, đoàn kết quyết tâm 
vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

 Hoa Mua

Năm 2018 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách 
thức đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón 
trong cả nước nói chung và đối với Công ty CP 

Supe PP&HC Lâm Thao nói riêng. Tuy nhiên, Công ty đã chủ 
động tìm mọi giải pháp để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, 
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, không ngừng nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người lao động.

 Vừa qua, phóng viên Bản tin Supe Lâm Thao có cuộc trò 
chuyện với đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty xoay quanh các vấn đề: Thực trạng sản xuất kinh doanh của 
Công ty trong 10 tháng đầu năm 2018, giải pháp đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh những tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ 
tiêu đề ra trong năm 2018 của Công ty.

Đồng chí Vũ Xuân Hồng cho biết: Bước sang năm 2018, 
Công ty có những thuận lợi là đơn vị sản xuất phân bón lớn 
nhất cả nước hiện nay với sản lượng gần 2 triệu tấn/năm; cung 
cấp ra thị trường mỗi năm 1,2 triệu tấn phân bón các loại. Đặc 
biệt, thương hiệu phân bón Lâm Thao với chất lượng sản phẩm 
tốt đã được đông đảo bà con nông dân cả nước tin dùng. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó Công ty còn gặp những khó khăn như: Luật 
71/2014/QH13 vẫn chưa sửa đổi. Trong khi đó, lượng phân bón 
sản xuất trong nước và nhập khẩu gấp hai đến ba lần so với 
nhu cầu sử dụng. Khi Nghị định 108/2017/NĐ-CP quản lý Nhà 
nước về phân bón có khởi sắc, song tình trạng phân bón giả, 
nhái, kém chất lượng trên thị trường còn nhiều. Năm 2018 cũng 
là năm mà mưa lũ thường xuyên diễn ra, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mùa vụ… Đó là những nguyên nhân làm cho tình 
hình sản xuất kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng. 
10 tháng đầu năm 2018, về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận 
của Công ty đạt từ 85-90% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 
2018, đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty 
nhấn mạnh những giải pháp chủ yếu đang được triển khai một 
cách quyết liệt, đó là Công ty đã và đang đưa ra thị trường một 

Vừa qua Công ty đã phối hợp 
với Bệnh viện Bạch Mai và 
Trung tâm Y tế Môi trường 

Bộ Công Thương tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho gần 3.000 cán bộ, người lao 
động. Trong quá trình khám, cán bộ và 
người lao động được khám tổng thể sức 
khỏe như: Xét nghiệm máu,  khám mắt, 
tai mũi họng, khám nội, siêu âm ổ bụng, 
chụp X-Quang, khám phụ khoa…

Chương trình khám sức khỏe định 
kỳ hàng năm của Công ty bao gồm 02 
đợt: Đợt 1 tổ chức khám vào tháng 4 và 
đợt 2 vào tháng 10.

Sau hai tuần, Bệnh viện Bạch 
Mai và Trung tâm Y tế Môi trường Bộ 
Công Thương đã hoàn thiện công tác xét 

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và người lao động

PHỎNG VẤN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VŨ XUÂN HỒNG:
ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Đ/c Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty

nghiệm và trả kết quả khám bệnh, đồng 
thời tư vấn các biện pháp giữ gìn chăm 
sóc sức khỏe. Số liệu tổng kết khám sức 
khỏe định kỳ đợt II/2018 như sau: Loại 1: 
83 người, bằng 3,4%; loại 2: 1.044 người, 
bằng 43,3%; loại 3: 1.217 người, bằng 
50,5%; loại 4 và 5: 67 người, bằng 2,8%. 

Ông Triệu Quốc Hưng, Trưởng 
phòng Y tế Công ty cho biết: Trong quá 
trình khám, cán bộ và người lao động cần 
điều trị sẽ được cấp phát thuốc và điều 
trị, điều dưỡng ngay. Sau đợt khám, từ 
những kết luận chính xác về tình trạng 
sức khỏe, Công ty có kế hoạch chăm 
sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động 

ngày một tốt hơn. Phòng Y tế Công ty 
tiến hành sàng lọc, phân loại sức khỏe 
của cán bộ, người lao động; gửi lên tuyến 
trên những trường hợp cần điều trị ngay, 
lập hồ sơ theo dõi những bệnh nhân mắc 
bệnh nhẹ hơn để từ đó tham mưu với lãnh 
đạo Công ty bố trí công việc hợp lý, phù 
hợp với tình trạng sức khỏe. Cũng theo 
ông Hưng, việc khám sức khỏe định kỳ 
là rất quan trọng, giúp mỗi người phòng 
và phát hiện bệnh sớm, bảo vệ sức khỏe 
và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây 
cũng là dịp để có được cái nhìn tổng quát 
về sức khỏe bản thân.

N.Thêm
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Ngày 6/11/2018, Công 
ty phối hợp với Cục 
Kỹ thuật An toàn và 

Môi trường Công nghiệp Bộ Công 
Thương tổ chức tập huấn quản lý, 
đánh giá rủi ro định tính về an toàn 
vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tới dự lớp tập huấn, về phía 
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường 
Công nghiệp Bộ Công Thương có 
đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng 
Phòng An toàn Công nghiệp và các 
đồng chí chuyên viên của Phòng. Về 
phía Công ty có các đồng chí: Trần 
Đại Nghĩa, Trưởng Phòng Kỹ thuật 
An toàn và Môi trường; Triệu Đăng 
Định, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 
An toàn và Môi trường cùng các 
đồng chí cán bộ phụ trách công tác 
ATVSLĐ của Phòng Kỹ thuật.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn 
này là các đồng chí Giám đốc, Phó 
Giám đốc, Trưởng ca, Đốc công phụ 
trách công tác ATVSLĐ tại các đơn 
vị trong Công ty.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu 
Dũng, Trưởng Phòng An toàn Công 
nghiệp của Cục Kỹ thuật An toàn và 
Môi trường Công nghiệp Bộ Công 
Thương truyền đạt những kiến thức 
về mục tiêu, tầm quan trọng và yêu 
cầu của công tác quản lý, đánh giá 
rủi ro; những quy định của pháp luật 
đối với công tác quản lý, đánh giá rủi 
ro; các phương pháp đánh giá rủi ro, 
lựa chọn đối với cơ sở hóa chất; đặc 
biệt là những trải nghiệm thực tiễn ở 
trong nước và trên thế giới rất thiết 
thực và bổ ích. 

Những kiến thức được trang 
bị tại lớp tập huấn sẽ giúp cho các 
đồng chí cán bộ phụ trách công tác 
ATVSLĐ tại các đơn vị có thêm kinh 
nghiệm để thực hiện và quản lý công 
tác được giao đạt hiệu quả, đảm bảo 
an toàn trong quá trình làm việc cho 
người lao động; đảm bảo tài sản và sự 
phát triển ổn định của Công ty. 

Nguyễn Hoa

Thực hiện công tác huấn 
luyện An toàn, vệ sinh 
lao động theo Nghị định 

44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động về hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động, huấn luyện an 
toàn lao động, vệ sinh lao động. Sáng 
ngày 27/11/2018, Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao tổ chức khai mạc 
lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 
động năm 2018.

Tới dự có đồng chí Triệu Đăng 
Định, Phó Trưởng Phòng KT AT&MT; 
các đồng chí cán bộ, chuyên viên các 
phòng chuyên môn làm công tác tổ 
chức cùng 700 đồng chí học viên là 
công nhân và nhân viên các đơn vị 
thuộc đối tượng 3 và 4.  

Tham gia lớp huấn luyện, giảng 
viên Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng 
An toàn vệ sinh lao động cùng các 
đồng chí giảng viên của Trung tâm 
huấn luyện An toàn lao động thuộc 
Cục  ATLĐ- Bộ LĐTBXH trực tiếp 
truyền đạt nội dung khóa học.

Nội dung chương trình khóa 
học được xây dựng theo khung 
huấn luyện cho nhóm đối tượng 3 
và nhóm đối tượng 4 của Nghị định 
44/2016/NĐ-CP.  Nhóm đối tượng 3 
là người lao động làm công việc có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động theo danh mục do Bộ 
Luật lao động Thương binh và xã 
hội quy định. Nhóm đối tượng 4 là 
lao động gián tiếp, người lao động 
thuộc phòng BVQS và một số đơn vị 
khác. Mục đích của khóa huấn luyện 
nhằm đào tạo tổng quan về các chính 
sách pháp luật về An toàn, vệ sinh 

TẬP HUẤN QUẢN LÝ, 
ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỊNH 

TÍNH VỀ ATVSLĐ

SẢN XUẤT / AN TOÀN

lao động, các yếu tố nguy hiểm, biện 
pháp kiểm soát khắc phục trong môi 
trường lao động đặc thù, các yếu tố 
nguy hiểm có hại khi làm công việc 
vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động, những kiến 
thức cơ bản về bảo vệ môi trường và 
sơ cứu tai nạn lao động.

Công tác AT-VSLĐ có ý nghĩa 
rất quan trọng, giúp cho mỗi cán bộ 
và người lao động trong Công ty biết 
cách bảo vệ thân thể, hạn chế đến 
mức thấp nhất hoặc không để xảy ra 
tai nạn, đảm bảo người lao động khỏe 
mạnh không mắc bệnh nghề nghiệp 
hoặc các bệnh khác do lao động gây 
ra, nâng cao kiến thức, ý thức và trách 
nhiệm về công tác AT-VSLĐ, từ đó 
chủ động hơn trong xử lý các sự cố 
xảy ra tại đơn vị. Qua đó, mỗi học 
viên cần nêu cao ý thức trong học 
tập và nắm vững kiến thức đã học áp 
dụng vào thực tiễn để có thể đảm bảo 
an toàn tuyệt đối trong lao động, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác an toàn nói chung và 
an toàn vệ sinh lao động nói riêng 
luôn được các cấp lãnh đạo của Công 
ty đặt lên hàng đầu song hành cùng 
công tác sản xuất kinh doanh vì vậy 
huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh 
lao động được Công ty đặc biệt chú 
trọng. Ngoài kỹ năng làm việc, các 
học viên cần thường xuyên học tập, 
trau dồi kiến thức về an toàn, vệ sinh 
lao động và các biện pháp sơ cấp cứu 
ban đầu để hạn chế nguy cơ, giảm 
thiểu rủi ro trong lao động.

Sau buổi khai mạc các lớp huấn 
luyện được chia thành từng nhóm 
khác nhau theo từng công việc cụ thể.

N.Thêm

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018, theo nghị định 44/2016/NĐ-CP
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Căn cứ công văn số 613/HCVN-KT ngày 
16/4/2018 của Tập đoàn HCVN về việc triển 
khai Kế hoạch thực hiện Công ước Stockholm 

theo Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của 
Chính phủ; Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm 
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (gọi tắt là các 
chất POP) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 
địa bàn Công ty với các nội dung: Tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho người lao động, các nhà cung cấp về 
nguy cơ do các chất POP và hóa chất nguy hại gây ra 
cho môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng; 
kiểm soát, hạn chế sử dụng, giảm phát thải và xử lý đối 
với các chất POP và hóa chất nguy hại để góp phần bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, để Công ty phát 
triển bền vững.

Theo đó, Công ty tăng cường công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, đào tạo và giáo dục về nguy cơ do 
các chất POP và chất nguy hại; xây dựng các tài liệu 
đào tạo, hướng dẫn theo chương trình huấn luyện định 
kỳ hàng năm của Công ty cho từng đơn vị để phù hợp 
với các chương trình đào tạo, tập huấn. Tổ chức đào 
tạo, nâng cao năng lực quản lý, xử lý an toàn, các vấn 
đề độc hại môi trường, sinh thái, an toàn lao động, sản 
xuất, tiêu thụ bền vững cho cán bộ quản lý, nhà sản xuất, 
người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về 
POP và các hóa chất nguy hại. Tổ cức thực hiện các hoạt 
động truyền thông, nâng cao nhận thức trên diện rộng 
cho người lao động về rủi ro đối với môi trường và sức 
khỏe con người do tiếp xúc, phơi nhiễm, hấp thụ và tích 
lũy các chất POP và hóa chất nguy hại. Phòng ngừa, hạn 

SẢN XUẤT / AN TOÀN

Xưa cánh đồng cánh cò bay mỏi cánh
Nay tìm nơi hạ cánh chẳng thấy đâu
Trên bờ thì tràn ngập vỏ thuốc sâu
Dưới mương nước đen sì không tôm cá.
Anh với tôi thành người xa lạ (*)
Cánh đồng quen bỗng chốc hóa... “đồng đen”.
Có khi nào đến thế hệ con em
Tả cánh cò, phải tìm trên in-tơ-nét...
Ơi chị, ơi anh, những người Nông dân Việt !
Hãy trả lại cánh cò trong câu hát mẹ ru 
Để tôi về, tìm lại tuổi thơ...

Supe tháng 10 năm 2018
    Bùi Anh Đức
* Mượn ý thơ trong bài “Đồng chí” của nhà thơ Chính Hữu 

chế, kiểm soát, giảm phát thải và xử lý, sử dụng, lưu trữ 
đối với các chất POP và hóa chất nguy hại theo Công 
ước Stockhoml trong đó tập trung vào các lĩnh vực sử 
dụng chính bao gồm: Công nghiệp; phát sinh không 
chủ định; Các hóa chất thuộc nhóm POP-BDE, vật liệu 
chống cháy, phương tiện giao thông.

Tại các đơn vị, phòng ban trong Công ty đã nghiêm 
túc triển khai, thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm, xử lý 
và phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm POP-
BVTV và các chất POP công nghiệp. Thường xuyên 
đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sản xuất của Công ty trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, hạn 
chế sử dụng tiến tới loại bỏ không sử dụng vỏ bao bì 
PE trong đóng gói sản phẩm vào năm 2025. Kiểm soát 
chặt chẽ việc sản xuất, sử dụng, lưu trữ và thải bỏ các 
chất POP công nghiệp và các hóa chất nguy hại. Nâng 
cao nhận thức của người lao động về sản xuất bền vững, 
tiêu thụ bền vững, vật liệu liên qua đến các chất POP 
công nghiệp.

Đưa vào các hợp đồng kinh tế trong việc mua sắm 
nguyên vật liệu, đầu tư, xây dựng, sửa chữa các công 
trình, nhà xưởng, máy và thiết bị trong Công ty đảm 
bảo không hoặc hạn chế phát thải chất thải khó phân 
hủy POP theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc sử 
dụng, lưu trữ và thải bỏ hóa chất, vật liệu, thiết bị liên 
quan đến các hóa chất POP phát sinh từ hoạt động Y tế. 
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho người lao động về rủi ro đối với môi trường và sức 
khỏe con người do tiếp xúc, phơi nhiễm, hấp thụ và tích 
lũy các chất POP và hóa chất nguy hại.

Hà Linh

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1598-QĐ/TTG CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ QUẢN LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY 

Tìm lại câu ca xưa
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TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

 Đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn; truyền đạt nội dung tập huấn 
đến cán bộ Công đoàn Công ty

Sáng 29/11, tại Phòng Y tế, Công ty tổ chức 
diễn tập ứng phó sự cố bức xạ - phòng đặt máy 
X-Quang. Đây là đợt diễn tập nhằm đánh giá sự 

phù hợp của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ đối với thực 
tiễn, khả năng chỉ đạo điều hành theo từng giai đoạn, khả 
năng tác nghiệp của các lực lượng ứng phó, công tác truyền 
đạt thông tin giữa các tổ chức tham gia ứng phó.

Hai tình huống giả định được đặt ra:
Tình huống 1: Khi phòng đang ở diễn ra hoạt động 

chụp chiếu, có người lạ xâm nhập vào khu vực làm việc, có 
khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe. 

Tình huống 2: Hỏa hoạn tại vị trí máy. Tại phòng đặt 
máy X-Quang xảy ra hỏa hoạn. Khi nhân viên y tế phát 
hiện đám cháy bởi có khói phát ra từ phòng đặt máy X- 
Quang, Trưởng Phòng Y tế nhận được thông báo lập tức 
đến ngay hiện trường và điều động 04 cán bộ y tế đến hiện 
trường hỗ trợ nhân viên vận hành máy X-Quang tham gia 
công tác ứng phó sự cố và các hoạt động cứu trợ. Đồng 
thời, Trưởng Phòng Y tế gọi điện báo cáo cho Lãnh đạo 
Công ty và cán bộ phụ trách an toàn bức xạ về sự cố; gọi 
điện đề nghị Phòng Bảo vệ quân sự cử người đến hỗ trợ 
cảnh giới khu vực.

Sau hơn 1 giờ triển khai, buổi diễn tập đã thành công. 
Các đội tham gia công tác huấn luyện, diễn tập ứng phó sự 
cố bức xạ tại Phòng Y tế Công ty đạt yêu cầu kịch bản đề ra, 
thực hiện tốt nhiệm vụ và quy trình ứng phó khi có sự cố.

Thông qua việc tổ chức diễn tập để đánh giá sự phù 
hợp của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ - phòng đặt máy 
X-Quang với điều kiện thực tế, từ đó điều chỉnh, bổ sung 
kịp thời, góp phần hoàn thiện kế hoạch trong những năm 
tiếp theo.

N.Thêm

của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính 
trị của Công ty, chủ động nắm chắc 
tình hình sản xuất kinh doanh, đời 
sống vật chất tinh thần cũng như 
tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên 
và người lao động, để tham mưu với 
cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các đơn vị, 
Lãnh đạo Công ty giải quyết kịp thời 
trên cơ sở mối quan hệ hài hòa trong 
doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với 
chuyên môn tổ chức các phong trào 
thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả 
thiết thực trong sản xuất kinh doanh, 
ổn định đời sống và thu nhập cho 
người lao động.

Hoa Mua

Ngày 14-11-2018, tại 
Nhà Đa năng, Công 
đoàn Công ty phối hợp 

với Công đoàn Công nghiệp Hóa chất 
Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về 
nghiệp vụ Công đoàn năm 2018.

 Dự lớp tập huấn, về phía Công 
đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt 
Nam có các đồng chí: Vũ Tiến Dũng, 
Chủ tịch Công đoàn; Tôn Thanh Lan, 
Phó Chủ tịch Công đoàn; Ngô Xuân 
Tùng, Phụ trách Văn phòng Công 
đoàn. Về phía Công đoàn Công ty 
có các đồng chí: Lê Văn Hoằng, Chủ 
tịch Công đoàn; Lê Minh Tuân, Phó 
Chủ tịch Công đoàn; Sa Thị Hải Vân, 
Trưởng Ban nữ công Công ty; các 
đồng chí trong Ban Chấp hành Công 
đoàn Công ty; các đồng chí là Chủ 
tịch, Trưởng Ban nữ công Công đoàn 
Bộ phận cùng hơn 200 đồng chí là 
cán bộ Công đoàn từ Tổ trưởng Công 
đoàn của 26 Công đoàn bộ phận trong 
toàn Công ty.

Đợt tập huấn về nghiệp vụ Công 
đoàn tại Công ty được chia làm 2 
lớp, mỗi lớp có 100 học viên, được 
tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều 
cùng ngày, cùng nội dung.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được nghe các đồng chí Vũ Tiến 

Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam và đồng 
chí Tôn Thanh Lan, Phó Chủ tịch 
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất 
Việt Nam truyền đạt những kiến thức 
liên quan tới nhiệm vụ của tổ Công 
đoàn, các kinh nghiệm hoạt động 
cũng như những kỹ năng, nghiệp vụ 
cần thiết của người cán bộ làm công 
tác Công đoàn.

Thông qua buổi tập huấn giúp 
cho cán bộ Công đoàn nâng cao kiến 
thức, kỹ năng hoạt động, có phương 
pháp chỉ đạo hoạt động Công đoàn; 
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 
chức, phù hợp với tình hình thực tế 

PHÒNG Y TẾ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ PHÒNG ĐẶT MÁY X-QUANG

TIN TỨC / SỰ KIỆN

Xử lý tình huống trong diễn tập xử lý sự cố bức xạ phòng đặt máy Xquang
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Thực hiện kế hoạch sửa chữa 
các hạng mục năm 2018, 
sáng 19/11/2018, tại phòng 

họp số 1, Công ty tiến hành mở thầu gói 
thầu “ Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị 
hút và phân loại xúc tác thuộc xí nghiệp 
Axit” và gói thầu: “Sửa chữa đường điện 
110kV – Xí nghiệp Điện, nhánh rẽ TBA 
110kV E4.2 Lâm Thao”.

Tham dự có ông Nguyễn Thành 
Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông 
Phạm Ngọc Anh, Phó phòng TCKT; 
ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó phòng 
Cơ điện; ông Nguyễn Thành Ích, Phó 
phòng XDCB; ông Nguyễn Văn Lập, 
Phó Chánh Văn phòng Công ty cùng tổ 
chuyên gia lựa chọn nhà thầu và các nhà 
thầu có hồ sơ tham gia.

Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt hệ 
thống thiết bị hút và phân loại xúc tác 
thuộc xí nghiệp Axit” có 3 nhà thầu nộp 
hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty CP 
Cơ điện Hà Bắc; Công ty CP Khoa học 
Công nghệ và thiết bị Bách Khoa; Công 
ty TNHH MACWELD.

MỞ THẦU “CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ HÚT VÀ PHÂN LOẠI XÚC TÁC THUỘC XÍ NGHIỆP AXIT” 
VÀ “SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐIỆN 110KV - XÍ NGHIỆP ĐIỆN, NHÁNH RẼ TBA 110KV E4.2 LÂM THAO”

Quang cảnh Lễ mở thầu

Lễ mở thầu - gói thầu: Sửa chữa tháp thải khí, Dây chuyền axít 2, Xí nghiệp Axít

Gói thầu: “Sửa chữa đường điện 
110kV – Xí nghiệp Điện, nhánh rẽ TBA 
110kV E4.2 Lâm Thao” có 03 nhà thầu 
nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty CP 
đầu tư XD và Thương mại An Phú; Công 
ty CP XD và Xây lắp Công nghiệp; Công 
ty CP XD điện Thành Vinh.

Tại Lễ mở thầu, đại diện Công ty 
đã công bố các Quyết định, văn bản liên 
quan, tuyên bố mở thầu.

Trước sự chứng kiến của đại diện 

các nhà thầu, tổ chuyên gia đấu thầu tiến 
hành thủ tục mở các hồ sơ dự thầu và 
tổng hợp các thông tin cần thiết của hồ 
sơ dự thầu theo đúng quy định đấu thầu, 
được các nhà thầu nhất trí và ký  biên bản, 
không có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại.

Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
sẽ tiến hành thẩm định, xét duyệt các hồ sơ 
dự thầu và thông báo đơn vị trúng thầu để 
tiến hành triển khai gói thầu trên.

N.Thêm

Nhằm không ngừng phát huy 
công suất sản xuất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giảm thiểu 

khí thải ra môi trường tại dây chuyền sản 
xuất Axít, vừa qua, Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao đã tiến hành mở thầu 
Gói thầu: Sửa chữa tháp thải khí dây 
chuyền A xít 2, Xí nghiệp Axít.

Tham dự Lễ mở thầu có đồng chí 
Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; 

LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU: SỬA CHỮA THÁP THẢI KHÍ DÂY CHUYỀN AXÍT 2, 
XÍ NGHIỆP AXÍT.

đ/c Bùi Văn Chiến, Trưởng Phòng Cơ 
điện, Tổ Trưởng tổ Chuyên gia; đ/c 
Nguyễn Thành Ích, Phó Phòng Xây 
dựng cơ bản, Tổ Trưởng tổ Thẩm định; 
đ/c Lê Thị Thu, Phó Phòng Tài chính Kế 
toán; tổ Chuyên gia, tổ Thẩm định lựa 
chọn nhà thầu và 3 nhà thầu có hồ sơ 
tham gia Gói thầu: Công ty CP CECO 
Hà Nội, Công ty TNHH Hưng Nam Phú 
Thọ, Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại và Dịch vụ Vạn phúc.
Sau thời gian phát hành hồ sơ mời 

thầu (từ 08 giờ 00 ngày 9-11-2018 đến 
trước 09 giờ 30 ngày 16-11-2018), đúng 
10 giờ ngày 16-11-2018, Công ty mở 
thầu Gói thầu: Sửa chữa tháp thải khí 
dây chuyền Axít 2, Xí nghiệp Axít để lựa 
chọn Nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chí của Gói thầu.

Tại Lễ mở thầu, đại diện Công ty 
CP Supe PP&HC Lâm Thao đã công bố 
các Quyết định, văn bản liên quan mở 
thầu, đồng thời tuyên bố mở thầu.

Trước sự chứng kiến của đại diện 
các nhà thầu tham gia, Tổ chuyên gia 
tiến hành thủ tục mở các hồ sơ dự thầu 
và tổng hợp các thông tin cần thiết của 
hồ sơ dự thầu theo đúng quy định đấu 
thầu, được các nhà thầu nhất trí và ký tên 
vào biên bản, không có ý kiến thắc mắc 
hoặc khiếu nại nào.

Trong thời gian tới, Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao sẽ tiến hành 
thẩm định, xét duyệt các hồ sơ dự thầu 
và thông báo đơn vị trúng thầu để tiến 
hành triển khai thực hiện Gói thầu. 

Nguyễn Hoa
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 CỤM CÔNG TÁC KIỂM 
TRA, GIÁM SÁT - THI ĐUA 
KHEN THƯỞNG HỘI CCB 

TỈNH PHÚ THỌ GIAO 
BAN TẠI CÔNG TY 

Đến với Xí nghiệp NPK2 
những tháng cuối năm, 
chúng tôi cảm nhận rõ 

không khí làm việc diễn ra nghiêm túc 
và khẩn trương; từng dòng xe, toa tàu 
nối đuôi nhau vào chở hàng như tiếp 
thêm động lực để người lao động yên 
tâm, phấn khởi làm việc.

Đồng chí Ngô Quang Thược, Giám 
đốc Xí nghiệp cho biết: Ngay từ đầu 
năm, sau khi nhận được kế hoạch Công 
ty giao về chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm của cả năm 2018, Xí nghiệp 
đã triển khai tới từng ca, tổ sản xuất; 
đồng thời có những định hướng kịp thời 
để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xí 
nghiệp động viên cán bộ và người lao 
động hoàn thành tốt công việc trong 
từng ca sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu 
quả; tổ chức làm tăng ca sản xuất và xuất 
bán hàng. Bên cạnh đó, công tác sửa 
chữa, bảo dưỡng thiết bị được Xí nghiệp 
đặc biệt quan tâm để không ngừng phát 
huy công suất, tạo ra sản phẩm có chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bà con 
nông dân. Xí nghiệp đã động viên cán 
bộ và người lao động ở từng vị trí làm 
việc không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, 
sáng tạo để giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc cũng như những tồn tại trong 
quá trình sản xuất. Năm 2018, Xí nghiệp 
gặt hái được nhiều thành công lớn trong 
lĩnh vực sáng kiến tiết kiệm. Tính đến 
hết tháng 11 - 2018, Xí nghiệp có 20 

Thực hiện Chương 
trình công tác 
năm 2018; ngày 

26/10/2018, tại Công ty, Hội 
CCB tỉnh đã tổ chức giao ban 
cụm số 4 gồm Hội Cựu chiến 
binh Khối cơ quan tỉnh, Hội 
Cựu chiến binh Khối các doanh 
nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh 
Tổng Công ty Giấy Việt Nam; 
Hội Cựu chiến binh Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị 
có đồng chí Phạm Đức Thọ, Phó 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
tỉnh; về phía Công ty có đồng 
chí Hoàng Viết Dũng, Phó Bí 
thư Đảng ủy Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết 
quả công tác kiểm tra, giám sát; 
công tác thi đua, khen thưởng 
trong năm 2018; phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Cũng tại Hội nghị, các 
thành viên thảo luận, trao đổi 
kinh nghiệm về công tác Kiểm 
tra, giám sát và Thi đua, khen 
thưởng năm 2018, bàn phương 
hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị cũng xem xét, lựa 
chọn, suy tôn 01 đơn vị tiêu biểu 
đề nghị Trung ương Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam tặng cờ thi 
đua năm 2018.

N.Thêm

SẢN XUẤT / THỊ TRƯỜNG

sáng kiến, giá trị làm lợi ước tính gần 
2 tỷ đồng. 

Với sự nỗ lực không ngừng của tập 
thể cán bộ, người lao động Xí nghiệp, 
10 tháng đầu năm 2018, NPK2 sản xuất 
được trên 170 nghìn tấn NPK-S các 
loại, bằng 119% so với cùng kỳ năm 
2017; tiêu thụ trên 150 nghìn tấn, bằng 
111% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong ầm ầm tiếng máy, công nhân 
trẻ Nguyễn Quang Độ cho biết: Bản 
thân tôi luôn có ý thức trách nhiệm với 
công việc được giao trong dây chuyền 
sản xuất để phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ ở mức cao nhất. Thời gian qua, được 
sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công 
ty, Xí nghiệp được hiện đại hóa trong 
sản xuất bởi các thiết bị công nghệ mới 
như hệ thống đóng bao tự động. Tôi 
và những công nhân ở đây rất vinh dự 
được Lãnh đạo Xí nghiệp giao nhiệm 
vụ vận hành thiết bị mới. Với thiết bị 
mới này có khả năng nâng cao công 
suất sản xuất, giảm bớt thời gian và 
công sức người lao động; thực sự mang 
lại hiệu quả lớn cho quá trình sản xuất 
tại Xí nghiệp. Chúng tôi rất yên tâm và 
phấn khởi làm việc tại Xí nghiệp.

Thời gian còn lại của năm 2018, 
Xí nghiệp sẽ tập trung nhân lực, vật tư 
thiết bị phấn đấu hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ Công 
ty giao.

Hoa Mua

THI ĐUA SẢN XUẤT CUỐI NĂM Ở XÍ NGHIỆP NPK2

Hệ thống đóng bao tự động sản phẩm tại dây chuyền NPK2
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Thực hiện chương trình 
công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm 2018,  

ngày 27/11/2018, Đoàn TN Công 
ty phối hợp với Đoàn Thanh niên 
Thị trấn Hùng Sơn xây dựng, khánh 
thành và bàn giao công trình thanh 
niên “Thắp sáng đường quê” tại Khu 
8, Thị trấn Hùng Sơn

Tham dự chương trình có đồng 
chí Nguyễn Thu Hằng - UV BTV, 
Trưởng ban Thanh niên nông thôn, 
công nhân và đô thị tỉnh Đoàn Phú 
Thọ; đồng chí Nguyễn Thành Công 
- UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo 
Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty; đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị 
trấn Hùng Sơn; đại diện lãnh đạo 
UBND Thị trấn Hùng Sơn, lãnh đạo 
Khu dân cư số 8 - Thị trấn Hùng Sơn; 
Huyện Đoàn Lâm Thao cùng bà con 
nhân dân và cán bộ, đoàn viên thanh 
niên hai đơn vị.

Công trình Thanh niên được 
triển khai xây dựng theo chương 
trình tình nguyện năm 2018 có 
chiều dài 1 km với 12 cột đèn, 
tổng kinh phí trên 20 triệu đồng 
do ĐVTN trong toàn Công ty đóng 
góp xây dựng, riêng phần móng 
cột do bà con khu dân cư số 8 thực 
hiện. Sau hơn 1 tháng triển khai, 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm 
ngày thành lập Hội liên 
hiệp Phụ Nữ Việt Nam  

(20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 
8 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam; được 
sự đồng ý của ban Lãnh đạo Công 
ty, sự quan tâm của BCH Công đoàn 
Công ty; ngày 20 tháng 10 năm 2018, 
Công đoàn Công ty tổ chức chương 
trình giao lưu gặp mặt thân mật cho 
lao động nữ là cán bộ Công đoàn và 
đoàn viên Công đoàn tiêu biểu xuất 
sắc tại Sông Hồng Resort- 189 đường 
Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành 

Ký kết biên bản bàn giao công trình

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THẮP SÁNG 
ĐƯỜNG QUÊ” NĂM 2018

Tháng mười, có một ngày để nhớ

công trình đã hoàn thành và được 
bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc bàn giao và đưa vào sử dụng 
công trình “Thắp sáng đường quê” 
đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân 
trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 
2019. Ánh điện từ những công trình 
“Thắp sáng đường quê” do Đoàn 
thanh niên đảm nhận thực hiện đã 
góp phần chiếu sáng nhiều tuyến 
đường, làm thay đổi diện mạo nông 
thôn; không những góp phần làm đẹp 
đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc 
đi lại thuận tiện cho nhân dân mà còn 

góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an 
toàn giao thông. 

Chương trình Thắp sáng đường 
quê năm 2018 tiếp nối thành công của 
các công trình Thắp sáng đường quê 
những năm trước mà Đoàn Thanh 
niên Công ty đã triển khai thực hiện, 
nhằm hỗ trợ xây dựng những tuyến 
đường điện chiếu sáng cho khu vực 
nông thôn có dân cư tập trung đông, 
góp phần vào công cuộc xây dựng 
Nông thôn mới. 

Bùi Cao Cường 
(Đoàn TN Công ty)

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tham gia chương trình giao lưu 

có đại diện Ban thường vụ Công đoàn 
Công ty, BCH Công đoàn Công ty 
cùng 50 lao động nữ là cán bộ Công 
đoàn và đoàn viên Công đoàn thuộc 
các Công đoàn bộ phận trực thuộc 
Công đoàn Công ty.

 Đây là một hoạt động nằm trong 
chuỗi các hoạt động của Công đoàn 
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm; thể hiện sự quan tâm chu đáo 
tới lao động nữ - những “tâm hồn 
của mỗi gia đình”, bởi trên đôi vai 

nhỏ bé ấy gánh đầy đủ các nhiệm vụ 
các trọng trách, chức năng bổn phận 
mà cuộc sống dành tặng cho họ vốn 
là như vậy. Những người giữ lửa cho 
tổ ấm gia đình tại Công ty luôn nhận 
được sự quan tâm của các cấp lãnh 
đạo từ Công ty đến các đơn vị và từ 
tổ, ca sản xuất… Trong khoảng thời 
gian đủ bằng một ca sản xuất từ Lâm 
Thao đến Vĩnh Phúc -một khoảng 
cách không quá xa đủ để chị em có cơ 
hội gặp gỡ, làm quen và cùng giao lưu, 
học hỏi, chị em được xích lại gần nhau 
hơn, thấu hiểu nhau hơn, cùng đúc rút 



TỔNG KẾT, TRAO THƯỞNG MÔN BÓNG CHUYỀN 
GIẢI THỂ THAO THU - ĐÔNG NĂM 2018

Ngày 29/9/2018, Xí nghiệp 
Lân nung chảy tổ chức 
buổi gặp mặt thân mật nhân 

kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Xí 
nghiệp. Thành phần tham gia buổi 
gặp mặt bao gồm từ tổ trưởng sản 
xuất trở lên. Buổi gặp mặt còn có sự 
hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn 
Hưởng, nguyên Chủ tịch hội Cựu 
chiến binh XN và đồng chí Nguyễn 
Thi Nhung, nguyên Tổ trưởng tổ Thí 
nghiệm XN. Đây là buổi gặp mặt kỷ 
niệm ngày thành lập XN lần đầu tiên 
được tổ chức.

16

Đoàn chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến giao lưu

(Xem tiếp trang 19)

Nằm trong khuôn khổ Giải 
Thể thao Thu - Đông năm 
2018; vừa qua, Công ty tổ 

chức Tổng kết, trao thưởng môn Bóng 
chuyền.

Tới dự và trao giải có các đồng chí: 
Nguyễn Văn Định, Bí thư Đoàn TN 
Công ty; Lê Minh Tuân, Phó Chủ tịch 
Công đoàn Công ty; Sa Thị Hải Vân, 
Trưởng Ban nữ công Công ty; các đồng 
chí là Thủ trưởng các phòng, ban và 
Giám đốc Xí nghiệp thành viên trong 
Công ty, cùng toàn thể các vận động 
viên tham dự Giải.

Giải thể thao Thu - Đông được tiến 
hành từ ngày 12/10/2018 và kết thúc 
vào ngày 23/12/2018. Trên 200 vận 
động viên sẽ tham gia thi đấu 05 môn, 
bao gồm: Môn Bóng đá nam, Bóng 
chuyền nữ, Bóng bàn, Cầu lông, Quần 
vợt (nam, nữ), với 20 nội dung thi đấu.

Tham dự môn Bóng chuyền có 5 
đội tham gia với hơn 60 vận động viên, 
tổ chức thi đấu chia bảng; các bảng thi 
đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Qua 
10  trận thi đấu, tổ trọng tài làm việc 
một cách nghiêm túc, công minh, bảo 
đảm tốt công tác an toàn.

Kết quả: Giải Nhất thuộc về đội 
tuyển XN Supe 2; giải Nhì: XN Đời 
sống; đồng giải Ba thuộc về Xn Supe 1 
và XN Axit.

N.Thêm

GẶP MẶT THÂN MẬT NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LÂN NUNG CHẢY
 Tại buổi gặp mặt, đồng chí 

Nguyễn Hán - Bí thư Đảng bộ, Giám 
đốc XN  có lời phát biểu rất chân tình, 
ôn lại kỷ niệm ngày đầu thành lập 
với 3 thành viên đầu tiên: Đồng chí 
Nguyễn Hán- Giám đốc XN, đồng chí 
Nguyễn Thái Linh - Đốc công cơ khí 
XN và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - 
Đốc công điện XN khi Xí nghiệp còn 
là một dự án đang trong giai đoạn thi 
công lắp đặt. 

Sau khi quá trình lắp đặt dần hoàn 
thiện và đi vào chạy thử cho ra những  
tấn sản phẩm Lân nung chảy đầu tiên 

cũng là lúc lao động mới được bố trí 
về Xí nghiệp lân nung chảy làm việc. 
Người lao động được tập hợp từ khắp 
các đơn vị sản xuất trong Công ty. Nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh 
đạo Công ty cùng sự phối hợp đồng bộ 
với các phòng, ban trong Công ty; cán 
bộ, công nhân XN đã cống hiến sức 
lực, trí tuệ, ngày đêm trên công trường 
xưởng máy để có những tấn sản phẩm 
đầu tiên. Dây chuyền mới, con người 
mới, đòi hỏi sự hòa nhập đồng bộ ngay 
là điều không thể, mà cần phải có một 

AN SINH / XÃ HỘI

những kinh nghiệm để cùng phấn đấu 
vươn lên trong cuộc sống. Tại Sông 
Hồng Resort, đoàn tham quan đến từ 
Supe Lâm Thao được trải nghiệm, 
được chứng kiến sự phát triển của xã 
hội, sự sáng tạo của những bàn tay 
khối óc đó làm nên một Sông Hồng 
Resort, không chỉ có nhiều khu nghỉ 
dưỡng với trang thiết bị tiện nghi hiện 
đại và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, 
mà còn chứng kiến những sự  gần gũi 
với thiên nhiên. Chị em có cơ hội để 
cuốn lưu niệm của mình thêm những 
kỷ niệm đáng nhớ và cùng thả hồn dạo 
quanh khu nghỉ dưỡng trong tà áo dài 
thướt tha, mang một phong cách riêng 
biệt - phong cách Supe Lâm Thao. 

Đặc biệt hơn, tại chương trình giao 
lưu gặp mặt thân mật ở khách sạn Sông 
Hồng Thủ Đô, Đoàn cán bộ, người lao 
động nữ đến từ Supe Lâm Thao được 
đón nhận bó hoa tươi thắm cùng với sự 
tận tình, chu đáo đón tiếp đoàn của các 
cán bộ quản lý và nhân viên Khách sạn. 
Được trải nghiệm được giao lưu học hỏi 

Tháng mười, có một ngày...
tăng thêm động lực cho chị em cùng 
phấn đấu để mỗi khi màu áo công nhân 
được thay thế, phong cách của Supe 
Lâm Thao luôn được thể hiện nét riêng 
biệt của những người lao động; vốn kiến 
thức lại được tích lũy thêm nhiều điều 
để ghi nhớ, để cố gắng phấn đấu nhiều 
hơn nữa. Tạm biệt Sông Hồng Resort, 
chị em được trở về bên mái ấm gia đình 
qua một ngày bình an, vui vẻ và chia tay 
trong niềm vui đong đầy kỷ niệm.  

Chương trình giao lưu gặp mặt 
được kết thúc thành công. Hình ảnh của 
anh Chủ tịch Công đoàn Lê Văn Hoằng 
với sự nhiệt tình chu đáo và anh Đỗ 
Thanh Sơn với tâm thế “Xõa” hết mình 
trong ngày gặp gỡ giao lưu có lẽ sẽ để 
lại nhiều ấn tượng cho toàn đoàn. Xin 
được mượn bút thay lời bày tỏ lời cảm 
ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Công 
ty, BCH Công đoàn Công ty đã dành sự 
quan tâm tới tập thể lao động nữ trong 
ngày kỷ niệm ý nghĩa này.   

Minh Anh
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thân, tương ái, nhân đạo mà Công ty 
và địa phương phát động. Trong lao 
động, anh luôn thực hiện đúng các 
quy định về ATLĐ - PCCN, thường 
xuyên nhắc nhở mọi người cùng thực 
hiện đúng quy trình kỹ thuật sửa chữa 
thiết bị.… Nhờ làm tốt công tác quản 
lý và tổ chức hiệu quả các phong trào 
thi đua nên anh và tổ Điện luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần làm cho Xí nghiệp NPK2 luôn 
là Xí nghiệp tiêu biểu trong Công ty 

dây truyền sản xuất NPK. Rút ngắn 
thời gian, đảm bảo an toàn cho người 
lao động và giảm chi phí điện năng khi 
vệ sinh các hệ thống quạt”; “Thiết kế, 
cải tạo lắp đặt thùng trộn sản phẩm có 
kích thước Ф1200x L 2700, áp dụng 
cho công nghệ phun dung dịch chất 
bọc áo chống đóng cục cứng, đóng 
tảng và làm bóng sản phẩm NPK, giúp 
làm tơi rời sản phẩm NPK”;…

Không chỉ là Đốc công gương 
mẫu, tận tụy, anh Nguyễn Văn Đức còn 
là Bí thư Chi Bộ 8, Đảng bộ NPK; Uỷ 
viên BCH Công đoàn Xí nghiệp, Chủ 
tịch Công đoàn K9. Dù ở cương vị 
công tác nào, anh cũng luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người 
lao động. Trong những năm qua, Chi 
bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, 
vững mạnh; tổ chức Công đoàn luôn 
đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
mà Xí nghiệp giao. Nhiều năm liền anh 
là Đảng viên xuất sắc được Đảng Bộ 
Công ty và Đảng bộ Khối NPK khen 
thưởng. Về sinh hoạt ở địa phương, anh 
luôn gương mẫu, giữ mối đoàn kết với 
bà con lối xóm, tham gia các hoạt động 
xã hội tại nơi cư trú, gương mẫu đi đầu 
trong đóng góp các loại quỹ, các hoạt 
động từ thiện và vận động mọi người 
cùng tham gia.

Với những đóng góp của mình, 
anh đã nhận được nhiều Giấy Khen, 
Bằng khen của Công ty và cấp trên. 
Nhiều năm liền, anh là chiến sĩ thi đua 
cơ sở, được nhận Bằng khen UBND 
tỉnh Phú Thọ; Bằng khen Bộ Công 
Thương; Bằng khen Tập đoàn HCVN; 
Bằng khen TLĐLĐ Việt Nam, Giấy 
khen TGĐ Công ty. Đặc biệt, mới đây, 
tại Lễ tuyên dương Lao động giỏi giai 
đoạn 2016 - 2018, anh vinh dự là 1 
trong 4 công nhân tiêu biểu của Công 
ty được Công đoàn Công nghiệp Hóa 
chất Việt Nam tuyên dương.

Đồng chí Lê Minh Tuân, Phó Chủ 
tịch Công đoàn Công ty cho biết: -Anh 
Đức rất gương mẫu, nhiệt tình và năng 
nổ trong công việc, không ngừng thi 
đua sản xuất giỏi và sáng tạo trong lao 
động để thực hiện tiết kiệm chi phí cho 
Công ty, thường xuyên áp dụng khoa 
học, kỹ thuật hiệu quả vào công việc 
được giao!

Hoa Mua

Thời gian qua, phong trào 
thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo” tại Công 

ty không ngừng được đẩy mạnh, phát 
triển sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, 
người lao động tham gia. Qua phong 
trào, ngày càng xuất hiện nhiều tấm 
gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh 
vực, vị trí công tác. Một trong những 
điển hình đó phải kể đến anh Nguyễn 
Văn Đức, Đốc công Xí nghiệp NPK 2.

Anh Đức sinh năm 1970. Anh 
sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất 
Lâm Thao - nơi mà Công ty Supe đã 
gắn bó gần 60 năm qua. Từ đó, anh 
cũng phần nào  hiểu và muốn gắn bó 
với Công ty, mong muốn đóng góp 
sức mình cho quê hương. Sau khi tốt 
nghiệp Trường Cao đẳng Hóa chất, 
năm 1991, anh được nhận vào Công 
ty. Khi mới về, anh được bố trí làm 
việc tại phân xưởng Tripoly bột giặt; 
đến năm 1993, được chuyển sang làm 
sửa chữa điện tại Xí nghiệp NPK. 

Trong quá trình làm việc, anh 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao và không ngừng nuôi ước mơ tiếp 
tục học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ. Được sự quan tâm, 
tạo điều kiện của Công ty, đơn vị và 
đồng nghiệp cùng với sự cố gắng nỗ 
lực của bản thân, năm 1999 anh đã thi 
đỗ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
và năm 2005 tốt nghiệp với tấm Bằng 
Kỹ sư Tự động hóa, đem kiến thức 
ứng dụng vào sản xuất tại Công ty... 
Tháng 3/2015, anh được Công ty giao 
nhiệm vụ làm Đốc công điện phụ trách 
trực tiếp trong dây truyền sản xuất Xí 
nghiệp NPK 2. 

Với chức năng, nhiệm vụ được 
giao, anh luôn gương mẫu, duy trì tốt 
kỷ luật lao động; quản lý tốt công tác 
sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết 
bị máy móc thuộc phần điện trong 
Xí nghiệp, đảm bảo cho các thiết bị 
vận hành an toàn, sản xuất ổn định. 
Coi trọng công tác đào tạo, anh nhiệt 
tình hướng dẫn đội ngũ lao động trẻ, 
động viên khích lệ ở họ tinh thần ham 
học hỏi, say mê lao động, làm việc có 
trách nhiệm. Hòa đồng với bạn bè, 
đồng nghiệp, anh luôn quan tâm, thăm 
hỏi kịp thời đoàn viên Công đoàn khi 
ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; tích 
cực tham gia các phong trào tương 

công nhân 
lao động giỏi

LAO ĐỘNG / SÁNG TẠO

về mọi mặt. 
Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê 

nghề nghiệp, anh không ngừng tìm 
tòi, học hỏi, nghiên cứu các đề tài, 
ý tưởng, sáng kiến mới, cùng đồng 
nghiệp áp dụng thành công trong sản 
xuất tại đơn vị, làm lợi hàng trăm triệu 
đồng. Anh đã có rất nhiều sáng kiến, 
tiêu biểu là sáng kiến: “Lắp đặt hệ 
thống cung cấp điện liên động giữa 
máy vần đập và băng tải chở bao; tiết 
kiệm chi phí vật tư; đảm bảo an toàn, 
thuận lợi trong quá trình vận hành 
thiết bị; tăng năng suất bốc xếp, tiêu 
thụ sản phẩm”; “Nghiên cứu thiết kế 
lắp đặt bổ xung hệ thống đường ống, 
van bướm F500 đấu nối liên hệ giữa 
2 đường ống hút F1000 và F1100 của 
hai quạt làm nguội và quạt sấy trong 

NGUYỄN VĂN ĐỨC
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giá, đơn côi của mùa đông thì sao biết 
yêu cái mơn mởn, tràn trề nhựa sống của 
mùa xuân, yêu cái nắng vàng đổ lửa của 
mùa hạ và cái heo may tê tái, man mác 
buồn của mùa thu? Và, chưa cảm nhận 
được cái câm lặng đơn côi của đêm sao 
cảm được cái vô giá của những bản hòa 
ca trong ngần mà bầy chim vẫn cống 
hiến vô tư vào mỗi sớm mai? 

Đêm nay, đêm của một mùa đông 
mới. Vẫn là ô cửa sổ mùa đông, nhưng 
không phải khung trời tuổi thiếu nữ năm 
nào. Ừ, mùa đông vẫn thế, chỉ có em là 
thay đổi. Chợt nghĩ, thôi mình hãy như 
con gấu khép mình trong giấc ngủ đông, 
quên đi mọi ưu phiền, quên đi gánh nặng 
cơm áo đời thường để hòa mình làm hạt 
mưa, hòa mình vào cơn gió rong chơi, 
hòa mình vào bản hòa tấu trong veo của 
bầy chim lan tỏa đất trời.

Ngoài kia, dưới, con đường vắng, 
ngọn đèn vàng hiu hắt. Có tiếng bước 
chân của người lữ khách lê bước độc 
hành, để lại phía sau lưng những dấu 
giầy in hằn trên con đường ướt mưa. 
Ngoài kia, bên ô cửa sổ, mùa đông đang 
thổn thức gọi gió về. Ngoài kia, cây 
hồng đang dần trút lá, ủ ấm trong mình 
dòng nhựa ngọt ngào cho những mầm 
xanh bất tận sẽ sinh sôi vào mùa xuân. 

Và, khi màn đêm lui dần, ánh 
ban mai ló rạng, ngoài kia sẽ lại đầy ắp 
tiếng chim. 

Diệu Hiền

Ô cửa mùa đông

Một cơn gió ào tới mang 
theo hơi thở giá lạnh 
khiến người ta không 

khỏi khẽ rùng mình. Vậy là mùa đông đã 
về. So với các mùa trong năm, mùa đông 
lạnh và buồn hơn cả. Cái tê tái trong gió 
đông dễ làm người ta chợt thấy mình đơn 
côi và nhỏ bé. Ai đã từng có những đêm 
trắng trong giá lạnh mùa đông mới hiểu 
hết được cái đơn côi và nhỏ bé ấy. Mùa 
đông có hơi thở và giai điệu của riêng nó, 
khiến người ta không thể nhầm lẫn với 
bất cứ mùa nào trong năm. Mùa đông là 
mùa của những trăn trở. Mỗi mùa đông 
đến như một nốt nhạc trầm dễ khiến ta 
nhớ về những nỗi buồn vu vơ trong cõi 
nhân sinh. Mùa đông cũng khiến cho ta 
mơ ước về một nơi ngập tràn ánh nắng, 
để thấy lòng mình ấm áp.

Em trở về căn phòng nhỏ bé của 
mình - thế giới của riêng em, bình yên 
và thơ mộng, đối lập với cái ồn ào, náo 
nhiệt bên ngoài. Một khoảng trời đầy 
trăng sao, gió lạnh, và mưa buồn, tất cả 
hòa quyện trong khoảng riêng tạo cảm 
xúc cho em viết nên những câu thơ cũng 
mang hơi thở lạnh giá của đông “Gió 
lạnh mang về nỗi nhớ nhung/ Sương giá 
gọi mưa đến giăng mùng/ Bến nhớ mong 
thuyền trong vắng lặng/ Lá cũng rời cây, 
luống lạnh lùng…”

Những sớm mùa đông, em nằm co 
mình trong chăn nghe tiếng gà gáy sáng. 
Thỉnh thoảng, một chuyến tàu chạy 
ngang qua làm căn phòng nhỏ như rung 
lên. Tiếng còi tàu rú lên liên hồi như xé 
tan cái tĩnh mịch của khoảnh khắc nửa 
đêm về sáng. Rồi tiếng chim ríu rít gọi 
bầy trong sớm ban mai trên cây hồng 
ngoài sân đang độ trút lá. Dường như lũ 
chim chưa cảm nhận thấy cái lạnh của 
đông. Dường như lũ chim nhỏ cũng hiểu 
được cả tâm trạng của em để tự chọn cho 
mình bản hòa tấu và những thanh âm 
của ngày mới. Cũng bởi những âm thanh 
ấy mà dẫu mùa hè oi bức, nóng nực hay 
mùa đông lạnh giá, em đều thích mở cửa 
sổ, để được lắng nghe vào mỗi sớm mai. 

Xưa, những buổi tối mùa đông 
mưa phùn gió bấc, em từng ước ao giống 
cô Phương trong bộ phim “Vị đắng tình 
yêu”, sẽ có một chàng hoàng tử như 
Đông Ki Sốt trèo tường leo lên ô cửa 
sổ của căn gác nhỏ để trao tặng những 
chùm hoa: “Tôi là khách qua đường, xin 
em hãy nhận lấy”. Chàng hoàng tử ấy 
đôi lúc hiện ra trong giấc mơ em... nhẹ 
nhàng và hư ảo... như những rung cảm 

đầu đời. Em mơ màng thiếp đi trên bàn 
học. Chỉ khi cơn gió nhẹ mơn man mới 
khiến em bừng tỉnh, để lại vội vàng lật 
từng trang sách. Ô cửa sổ năm xưa ghi 
dấu mộng tưởng màu trời xanh in nơi 
đáy mắt. Nơi ấy, em đã từng kết sao trời, 
bắc cầu Ô Thước, tìm sông Ngân Hà... 
Để rồi, ước mơ một thời dang dở đến giờ 
vẫn mãi dở dang.

Đã biết bao mùa đông trôi qua. 
Đã nhiều đêm đông, em trằn trọc trong 
những xúc cảm của mùa đông, để lắng 
mình phiêu du cùng bản tình ca “Cửa 
sổ mùa đông” của nhạc sĩ Dương Thụ. 
Mỗi lần, em lại nghe ca khúc bởi những 
giọng hát khác nhau. Hồng Nhung thổn 
thức da diết, Trần Thu Hà trầm lắng, Mỹ 
Linh buồn man mác ẩn chứa những khát 
khao... Mỗi ca sĩ thể hiện một cách khác 
nhau, như sự cảm nhận khác nhau của 
mỗi người về mùa đông. Em cũng thế, 
mỗi ca sĩ để lại cho em những cảm nhận 
riêng về mùa đông.

Và mùa đông chưa bao giờ làm 
em thôi trăn trở. Đã bao đêm đông, 
em một mình với cái bóng hoang hoải 
câm lặng in trên tường, cảm nhận cái 
lạnh len lỏi trong tim. Vậy thôi, nhưng 
đến sớm mai, khi ngoài cây hồng ríu rít 
tiếng chim thì em cũng buông những thứ 
thuộc về đêm, để đắm mình trong ban 
mai trong trẻo, trong bản hòa tấu ngày 
mới của bầy chim kia. Em hiểu rằng, đời 
người không một lần cảm nhận cái buốt 



19CHÍNH SÁCH MỚI

Hiến máu tình nguyện được nhận dịch vụ khám, chữa bệnh
Có hiệu lực từ 1/11, Thông tư 20/2018 của Bộ Y tế quy 

định người hiến máu tình nguyện được lựa chọn nhận quà 
tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà 
bằng hiện vật như trước. Giá trị tối thiểu của quà tặng như sau: 
100.000 đồng với người hiến 250 ml; 150.000 đồng với người 
hiến 350 ml; 180.000 đồng với người hiến 450 ml máu.
Ngân hàng được cung cấp thông tin bảo mật của khách hàng 
trong hai trường hợp

Nghị định 117/2018 quy định về việc bảo vệ bí mật, 
thông tin khách hàng tại các ngân hàng có hiệu lực từ ngày 
1/11. Theo văn bản này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ 
chức khác, cá nhân thuộc hai trường hợp: tổ chức khác, cá 
nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ 
thể tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có chấp thuận 
bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với 
khách hàng.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 
trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách 
hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó.
Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi bảng lương

Cũng có hiệu lực từ tháng 1/11, Nghị định 121/2018 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền 
lương nêu rõ, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được 
miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động 
cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt 
cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Bán hàng đa cấp bất chính bị phạt đến 200 triệu đồng

Theo Nghị định 141/2018 có hiệu lực từ ngày 25/11, mức 
phạt tiền 80-100 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức thực hiện 
một trong các hành vi như: Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc 
nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia 

bán hàng đa cấp; yêu cầu người khác mua số lượng hàng hóa 
nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp...

Mức phạt sẽ tăng gấp đôi với các hành vi trên khi người 
vi phạm thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trở lên.
Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện

Thông tư 35/2018 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 
ngày 26/11 cho phép công chức quản lý thị trường được phép 
khám người, phương tiện vận tải khi có căn cứ để cho rằng nếu 
không kiểm tra ngay thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bỏ trốn; 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu 
huỷ hoặc để ngăn chặn, hạn chế hậu quả do hành vi vi phạm 
pháp luật gây ra.

Nếu có căn cứ cho rằng trong người hoặc trong phương 
tiện vận tải, đồ vật hoặc tại nơi cất giấu có cất giấu tang vật vi 
phạm hành chính, công chức quản lý thị trường áp dụng việc 
khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất khám với người có thẩm quyền ban hành quyết định 
khám theo thủ tục hành chính của quản lý thị trường.

Công chức quản lý thị trường đề xuất việc khám phải 
chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết 
định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất.
Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8 m2/trẻ

Nghị định 135/2018 có hiệu lực từ ngày 20/11 quy định 
các trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ phải được đặt tại khu 
dân cư bảo đảm quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Các trường phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12 
m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 8 m2 
cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, yêu cầu đặt 
ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ, có chỗ 
chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; có chiếu 
hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ...

Nguồn: vnexpress.net
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thời gian nhất định.
Chín năm là quãng thời gian chưa 

phải là dài để mọi người tìm hiểu hiểu 
nhau về cách sống, cách làm việc; 
nhưng điểm chung nhất là cùng phấn 
đấu lao động để đạt năng suất và hiệu 
quả cao nhất, để có việc làm và thu 
nhập ổn định, đời sống tinh thần và 
vật chất được nâng cao. Cùng với đó 
các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao mỗi khi Công ty phát 
động là đội Lân Nung Chảy tham gia 
hết mình vì chất lượng và hiệu quả 
phong trào. 

Chín năm với sự nỗ lực phấn đấu, 
trong phong trào sáng kiến tiết kiệm 
cải thiện điều kiện lao động, XN cũng 

đạt nhiều thành tích. Tuy nhiên, thẳng 
thắn nhìn nhận, trong đội ngũ cán bộ, 
người lao động XN, thành phần tích 
cực rất nhiều nhưng thành phần thiếu 
tích cực không phải là không có. 
Cái chung nhất là cùng xây dựng Xí 
nghiệp bằng những việc làm và hành 
động thực tế; thực hiện nghiêm túc 
giữa lời nói và việc làm. Mặc dù hiện 
nay Công ty đang gặp khó khăn trong 
tiêu thụ sản phẩm, song XN luôn đáp 
ứng yêu cầu năng lực sản xuất và 
phục vụ bán hàng ở mọi thời điểm. 
Với XN, vấn đề lo đủ việc làm, đảm 
bảo thu nhập, ổn định đời sống cho 
người lao động luôn là nhiệm vụ cần 
thiết nhất. 

Chín năm đã đi qua với nhiều 
điều cần ghi nhớ nhưng cũng khá 
nhiều ấn tượng đẹp để tập thể cán 
bộ người lao động XN thêm tin 
tưởng vào sự phát triển của Công 
ty. Sự quan tâm tạo điều kiện của 
các cấp lãnh đạo Công ty, sự điều 
hành quản lý của Ban lãnh đạo XN 
và nỗ lực của tập thể cán bộ, người 
lao động là động lực để XN sản 
xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và an toàn; đồng thời tích cực 
tham gia hưởng ứng các phong trào 
thi đua do Công ty phát động, để 
đời sống tinh thần và vật chất ngày 
càng được nâng cao. 

Lê Hoa

(Tiếp theo trang 16)

GẶP MẶT THÂN MẬT NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP...



SUY NGHĨ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Trong không khí tưng bừng hân hoan của ngành 
GD&ĐT kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, 
ngày mà cả xã hội với tất cả tấm lòng trân trọng, 

tôn vinh và sự kỳ vọng vào những gì tốt đẹp nhất mà các thầy 
giáo cô giáo sẽ xây đắp cho tương lai, thắp sáng tài năng cho 
các thế hệ học trò, chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều tâm huyết 
bấy nay. 

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp ôn lại truyền 
thống và ý nghĩa lịch sử của ngày trọng đại này, để khơi dạy 
những tiềm năng sư phạm trong phong trào thi đua “Dạy tốt 
– học tốt”, để từ đó mỗi nhà giáo thấy được trách nhiệm và 
phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp 
“trồng người”.

Ngày nhà giáo Việt Nam  20/11 là sự kế tục của Ngày 
“Quốc tế Hiến chương các nhà giáo”. Sau ngày thống nhất đất 
nước, nền giáo dục nước ta phát triển mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo 
của Đảng CSVN. Ngày 28/9/1982, HĐBT đã ra Quyết định 
167/HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà 
giáo Việt Nam. Ngay sau khi có Quyết định, ngày Nhà giáo 
Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 20/11/1982 
tại Hội trường Ba Đình Hà Nội. Đã 36 năm trôi qua, ngày 20-
11 đã thực sự trở thành ngày truyền thống với các giáo giới và 
nhân dân Việt Nam, nhằm tôn vinh nghề dạy học, tri ân những 
người thầy, khẳng định thiên chức cao quý của nghề dạy học. 
Đó cũng là dịp để mỗi Nhà giáo ôn lại truyền thống tốt đẹp, 
từ đó tiếp tục phát huy không ngừng nâng cao phẩm chất đạo 

đức, năng lực của người “kỹ sư tâm hồn” trên mặt trận văn 
hóa giáo dục. Cái đẹp của nghề dạy học gắn liền với cái đẹp 
của con người đích thực mà đất nước thời nào cũng cần - 
đó là giá trị Chân- Thiện- Mỹ, thuộc 2 phạm trù nhân cách 
Tâm và Tài, từ đó khơi dạy những tiềm năng sư phạm, thi 
đua “Dạy tốt – học tốt”, để mỗi nhà giáo thấy được trách 
nhiệm với lương tâm nghề nghiệp. 

Mỗi thầy cô giáo và những người làm trong ngành 
giáo dục cần phải suy ngẫm những việc đã làm, những 
việc cần làm để loại bỏ những gì chưa xứng đáng với 
phẩm chất tư cách của nhà giáo, để xứng đáng với sự 
tôn vinh của xã hội, để làm tròn trách nhiệm trước Đảng, 
trước nhân dân giao cho trong nhiệm vụ “trồng người”. 
Đó là một trách nhiệm thật vô cùng lớn lao, tạo nên những 
chủ nhân tương lai của đất nước, để thực hiện lời căn dặn 
của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay 
không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường 
quốc năm châu được hay không, chính là nhờ ở công học 
tập của các cháu”.

Trong mỗi chúng ta ai cũng biết sản phầm của giáo 
dục là tri thức, là con người phát triển toàn diện. Nền tảng 
hình thành  sản phẩm này chính là giáo dục mầm non – 
ngành học đặt “viên gạch” đầu tiên xây dựng nền móng 
nhân cách cho trẻ. Giáo dục mầm non nằm trong hệ thống 
giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp 
trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm. trí tuệ, thẩm mỹ và 
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị 
cho trẻ vào lớp 1. Ở mỗi độ tuổi đòi hỏi phải có tính giáo 
dục tác động sư phạm khác nhau. Giáo dục mầm non cần 
đến nhà sư phạm vừa mang tính khoa học, vừa mang tính 
nghệ thuật.

Nghề dạy học là nghề lao động sư phạm. Mọi người 
đều làm công tác giáo dục nhưng việc dạy học có lẽ không 
ai làm thay được thầy cô giáo. Thầy cô giáo là những chiếc 
cầu nối liền các thế hệ, các thời đại, đem những tinh hoa trí 
tuệ của nhân loại cho mọi người, mọi nhà; là người đem bó 
đuốc của quá khứ, hiện tại trao cho thế hệ tương lai. Vì vậy, 
nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao 
quý. Vinh dự càng lớn lao thì trách nhiệm càng phải cao - 
đó là đạo lý của các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Trước yêu 
cầu đổi mới của giáo dục như hiện nay và để đáp ứng với 
thời đại thông tin đang bùng nổ, mỗi thầy cô giáo phải ra 
sức học tập, tự học tự bồi dưỡng và luôn sáng tạo để không 
ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Yêu 
người bao nhiêu thì càng phải yêu nghề bấy nhiêu. 

“Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” vì tương lai 
của đất nước. Trước những yêu cầu và đòi hỏi chính đáng 
của nhân dân và dù có ở trong điều kiện và hoàn cảnh nào, 
tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Supe 
Lâm Thao luôn quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ 
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt”. 
Mỗi thầy giáo, cô giáo chúng ta hãy là một tấm gương sáng 
về đạo đức, tự học và sáng tạo, đoàn kết xây dựng  nhà 
trường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, tạo một 
“thương hiệu” trường mầm non Supe, xứng đáng với danh 
hiệu của Công ty CP Supe đơn vị 3 lần Anh hùng. 

        Phùng Thị Xuân Hạ
Hiệu trưởng Trường MN Supe  Lâm Thao

Đ/c Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng                 
cán bộ, giáo viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Giai điệu Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu


