
Trang 2: Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội thăm và làm việc 
tại Công ty

Trang 4: Hội nghị khách hàng năm 2018
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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: 07/GP - XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông Phú Thọ cấp ngày 5/1/2018.  

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

Đồng chí Trần Văn Minh, Phó CN UBKHCN&MT của Quốc hội cùng đoàn công tác thực 
hiện công tác giám sát thực hiện pháp luật về môi trường tại Công ty

Đồng chí Trần Văn Minh, Phó CN UBKHCN&MT của Quốc hội cùng đoàn công tác kiểm 
tra thực tế tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty

Ngày 27/8/2018, Đoàn công 
tác của Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường 

(KH,CN&MT) của Quốc hội do đồng 
chí Trần Văn Minh - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi 
giám sát về việc ban hành và thực hiện 
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 
trường tại Công ty. Cùng đi  có các đồng 
chí Bùi Tuấn Anh, UV thường trực 
UBKH CN&MT Quốc hội; Nguyễn 
Thị Lệ Thủy, UV thường trực UBKH 
CN&MT Quốc Hội; đại diện Bộ Khoa 
học, Bộ TN và MT, Bộ Công Thương. 
Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí 
Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một 
số sở, ngành liên quan. 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 
Công ty; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư 
Đảng ủy Công ty; các đồng chí trong 
Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao luôn chấp hành tốt các chính sách 
pháp luật về bảo vệ môi trường. Công 
ty tập trung nghiên cứu, đầu tư hàng loạt 
các dự án giải quyết vấn đề môi trường; 
đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ hiện 
đại, áp dụng các đề tài sáng kiến trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường. Từ ngày 1-3-
2017, Công ty đã hoàn thành hệ thống xử 
lý nước thải tuần hoàn 100% nước thải 
được tái sử dụng phục vụ sản xuất, không 
xả thải ra môi trường. Việc thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải 
thực hiện theo đúng quy định; hạn chế tối 
đa tiếng ồn và bụi phát sinh từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Các phong trào 
BVMT ngày càng được đông đảo cán bộ, 
người lao động tham gia; việc ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường được chú trọng; công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện 
Luật BVMT và xử lý các vi phạm luôn 
được Công ty coi trọng.

Tại buổi làm việc, đồng chí 
Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: 
Supe Lâm Thao luôn xem việc đầu tư 
các công trình xử lý nước thải, chất 
thải là một trong những nhiệm vụ 

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và                        
Môi trường của Quốc hội thăm và làm việc tại Công ty

quan trọng trong sản xuất kinh doanh 
và đảm bảo đời sống của nhân dân. 
Đồng chí mong muốn các Bộ, ngành 
Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo 
điều kiện, để Công ty có thêm nguồn 
lực cho công tác BVMT.

Trong quá trình làm việc, đoàn 
đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường 
hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ 
thống tuần hoàn xử lý nước sản xuất; 
hệ thống kho chứa chất thải rắn công 
nghiệp thông thường, kho chứa chất 
thải nguy hại trước khi đưa đi xử lý 
của Công ty.

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc với Công ty, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban KHCN&MT của Quốc hội Trần 
Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao 
công tác BVMT của Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao trong thời gian qua. 
Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Công ty 
khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục tuân 
thủ các quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; sớm lắp đặt hệ thống 
quan trắc khí thải tự động của một số 
dây chuyền còn lại…

N.Thêm
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Ngày 14/8/2018, đồng chí Nguyễn Gia Tường, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn HCVN đã dẫn đầu 
Đoàn Cán bộ Tập đoàn về thăm và làm việc tại 

Công ty.
Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: 

Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; 
Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; 
các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn, Kế toán Trưởng Công ty và Thủ trưởng 
các Phòng: Tổ chức Lao động, Cơ điện, Kế hoạch Vật 
tư, Kỹ thuật AT&MT, Kinh doanh.

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống 
vật chất tinh thần cho người lao động và các công 
tác khác trong 6 tháng đầu năm 2018. 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. 
Tuy nhiên, tập thể cán bộ, người lao động Công ty 
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 làm tốt công tác môi trường, vừa qua, 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. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt Nghị 
quyết số 20 NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động; 
Nghị quyết số 21 NQ/TW về công tác dân số và kế 
hoạch hóa gia đình.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo đại diện 
các Ban của Tập đoàn đã có nhiều ý kiến chỉ đạo đối 
với Công ty về công tác kinh doanh, kỹ thuật, môi 
trường, lao động tiền lương,… từ đó, Công ty có thêm 
kinh nghiệm để đạt nhiều 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 .

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh 
một số nội dung: Để hoàn thành tốt kế hoạch những 
tháng cuối năm 2018, Công ty cần có những bước 
đột phá hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, từ đó có 
thể vượt qua khó khăn thách thức. Đồng thời, tiếp 
tục làm tốt công tác quản trị, rà soát lại tổ chức lao 
động trong Công ty; chủ động, linh hoạt trong việc 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để duy trì và giữ vững 

ĐOÀN CÁN BỘ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

thị phần, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ 
sản phẩm, không ngừng chăm lo đời sống cho người 
lao động.

Trong quá trình làm việc tại Công ty, Đoàn Cán 
bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thăm khu vực 
sản xuất; Công trình xử lý axit H2SiF6 dây chuyền 
sản xuất Supe 1; Hồ tuần hoàn, Hệ thống quan trắc 
khí thải tự động, liên tục - Trạm quan trắc dây chuyền 
Axít 1;…

Nguyễn Hoa

Đồng chí Nguyễn Gia Tường, TGĐ Tập đoàn Hóa chất                         
Việt Nam đến thăm và làm việc với Công ty

Đồng chí Nguyễn Gia Tường, TGĐ Tập đoàn và đoàn công tác 
đến thăm dây chuyền NPK4 của Công ty

Đồng chí Nguyễn Gia Tường, TGĐ Tập đoàn và đoàn công tác 
đến thăm hệ thống xử lý nước thải của Công ty
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Nhằm tri ân hệ thống phân phối và các đơn vị vận tải sản 
phẩm; sơ kết, đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 6 tháng 
đầu năm 2018, đề ra các giải pháp, cơ chế, chính sách 

nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm những tháng cuối năm, ngày 
9/8/2018, tại Đà Nẵng, Công ty tổ chức Hội nghị khách hàng năm 
2018.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đại Quang, Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Về phía Công ty có đồng chí Đỗ 
Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; đồng chí Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí 
trong Ban điều hành Công ty; Lãnh đạo Văn phòng, Thủ trưởng 
phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty cùng đại diện các hệ thống 
phân phối, tiêu thụ sản phẩm thuộc các vùng miền trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thông, Trưởng phòng Kinh 
doanh đã báo cáo kết quả công tác tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu 
năm và một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã gặp phải 
nhiều khó khăn như thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy ra, tác 
động trực tiếp của Luật 71//2014/QH13, sự cạnh tranh của các 
sản phẩm phân bón cùng loại trên thị trường; hàng giả, hàng nhái, 
kém chất lượng; xu thế đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp do đô 
thị hóa, nông dân thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi nền nông 
nghiệp hữu cơ, giá cả thị trường nông sản diễn biến  không thuận 
lợi,... đã khiến cho người nông dân cắt giảm đầu tư phân bón trong 
trồng trọt... Trước tình hình đó, Công ty chủ động tìm mọi giải 
pháp để khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành để có giá trị tăng 
thêm cho cả hệ thống bán hàng. 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản 
lượng tiêu thụ của Công ty đạt 522.870,71 tấn. Trong đó, Supe lân 
đạt 186.526 tấn, Lân nung chảy đạt 26.563,95 tấn, NPK-S các loại 
đạt 309.739,76 tấn.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn 
thiện và áp dụng thực hiện quy chế, chính sách bán hàng, đảm bảo 
quyền lợi từ hệ thống bán hàng tới người bán hàng cuối cùng trên 
cơ sở bình đẳng hài hòa lợi ích của các bên trong hệ thống.

Tại Hội nghị, đại diện các nhà phân phối sản phẩm, đơn vị 
vận tải và Công ty cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều 
giải pháp xây dựng cơ chế chính sách vận tải, tiêu thụ phân bón 
nhằm phân phối đáp ứng nhu cầu phân bón đến tay bà con nông 
dân kịp thời vụ với giá cả hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà 
sản xuất, nhà phân phối và người sử dụng.

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Công ty cho biết, thời gian qua, Công ty đã có nhiều giải pháp 
cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì. Hiện nay, Công 
ty có trên 105 loại sản phẩm khác nhau theo yêu cầu của khách 
hàng. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực rất nhiều để thực hiện cam kết có 
những giải pháp tốt nhất về giá thành với khách hàng và nhà phân 
phối. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ lắng nghe, đồng hành và chia sẻ 
với các bạn hàng, các nhà phân phối, các nhà vận tải đặc biệt trong 
6 tháng cuối năm này để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đại Quang, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đánh giá cao về 
sự hợp tác cùng phát triển giữa Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao và các nhà phân phối sản phẩm trong thời gian qua. Đồng 

chí mong muốn, trong thời gian tới, mặc dù còn gặp nhiều khó 
khăn nhưng Công ty và các nhà phân phối tiếp tục sát cánh bên 
nhau để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty; đồng chí Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc 
Công ty và Lãnh đạo Công ty đã trao tặng hoa, Giấy khen và Cờ 
thi đua cho các đơn vị dẫn đầu tiêu thụ phân bón và các khách 
hàng đã thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm phân bón Lâm 
Thao đạt sản lượng cao trong 6 tháng đầu năm 2018, góp phần vào 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thu Hà

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao 
Cờ đơn vị dẫn đầu tiêu thụ phân bón 6 tháng đầu năm 2018

Các đơn vị được Công ty tặng Giấy khen vì đã thực hiện xuất sắc                    
công tác tiêu thụ phân bón 6 tháng đầu năm 2018

Các đơn vị được trao thưởng loại A trong công tác tiêu thụ phân bón                        
6 tháng đầu năm 2018
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Công đoàn Công nghiệp HCVN tuyên dương Lao động giỏi 
giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 4/8/2018, tại Thành phố 
Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), 
Công đoàn Công nghiệp HCVN 

tổ chức Lễ tuyên dương Lao động giỏi 
giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: 
Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công 
đoàn Công Thương VN; Phạm Thị 
Yến, Thường trực HĐ TĐKT Bộ Công 
Thương; Nguyễn Gia Tường, Tổng GĐ 
Tập đoàn HCVN; Vũ Tiến Dũng, UV 
BCH Tổng Liên đoàn LĐ VN, Chủ 
tịch CĐ Công nghiệp HCVN... Về phía 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có 
các đồng chí: Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Lê Văn 

Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn CNHC 
Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Văn 
phòng và 04 công nhân giỏi được tuyên 
dương của Công ty.

Báo cáo tại buổi Lễ, đồng chí Tôn 
Thanh Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn 
Công nghiệp HCVN cho biết: Với quan 
điểm “Sáng kiến, sáng chế là chìa khóa 
để nâng cao năng suất lao động, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và thực hiện 
thành công chiến lược phát triển của 
Tập đoàn”, nhận thức rõ ý nghĩa của 
phong trào lao động giỏi, lao động sáng 
tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Công 
nghiệp HCVN đã vận động 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, tập hợp ý tưởng sáng tạo...

Trong 3 năm qua có tổng số 7.072 
ý tưởng được đăng ký, trong đó có 6.268 
sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn 
với số tiền làm lợi 722,8 tỉ đồng, trong 
đó có nhiều công trình có ý nghĩa thực 
tiễn cao; có 166 lượt người được Tổng 
LĐLĐ VN tặng Bằng Lao động sáng 
tạo... Tiêu biểu là Công ty TNHH MTV 
Apatit VN, Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao, Công ty Cao su Đà Nẵng...

Ông Trần Quang Huy, Ủy viên 
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt 
Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của 
các cấp Công đoàn Công nghiệp HCVN 
và trân trọng, ghi nhận những cống hiến 
của người lao động trước thành quả 
chung và mong muốn ngày càng nhiều 
hơn những điển hình tiên tiến, lao động 
giỏi, lao động sáng tạo.

Tại buổi Lễ, Công đoàn Công 
nghiệp HCVN đã tuyên dương 70 công 
nhân lao động giỏi tiêu biểu đại diện 
cho hàng nghìn công nhân lao động Tập 
đoàn trên khắp mọi miền đất nước. Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự 
có 04 công nhân tiêu biểu được tuyên 
dương là: Nguyễn Xuân Nhị, Trưởng ca 
Xí nghiệp A xít; Nguyễn Xuân Dũng, 
Trưởng ca XN Supe 2; Phạm Đình 
Dũng, Tổ trưởng Xí nghiệp Supe 1; 
Nguyễn Văn Đức, Đốc công Xí nghiệp 
NPK 2.

Hoa Mua

Các đồng chí Lãnh đạo trao tặng Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp hóa chất                        
Việt Nam cho các công nhân lao động giỏi

Nhân dịp Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ 
chức Lễ tuyên dương Lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Thành 

phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Đoàn Cán bộ Công ty do 
đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Công ty làm Trưởng đoàn đã đến thăm các địa danh lịch 
sử tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng 
chí Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí 
Lãnh đạo Văn phòng và các đoàn viên Công đoàn xuất sắc của 
Công ty.

Đoàn tới thăm, dâng hương tưởng niệm phần mộ Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình. Trong không khí 
trang nghiêm, Đoàn Cán bộ Công ty dành phút mặc niệm thể 
hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của 
Đại tướng. Là một học trò xuất sắc và gần gũi của Lãnh tụ 

Đoàn Cán bộ Công ty thăm các địa danh lịch sử tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh; suốt chặng đường hoạt động cách mạng, trong 
đó hơn một phần ba thế kỷ trực tiếp cầm quân, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp luôn hết lòng vì công việc, có tấm lòng tôn 
trọng, yêu thương mọi người.

Tiếp đó, đoàn đến viếng, dâng hương, hoa trong Nhà 
tưởng niệm Bác Hồ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường 
Sơn ở tỉnh Quảng Trị và đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt 
sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đây là một di 
tích lịch sử thiêng liêng, nơi quy tụ của hơn 10.200 phần mộ 
của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh 
trong thời kì chống Mỹ cứu nước. 

Cũng trong chuyến thăm viếng, Đoàn đã đến đặt vòng 
hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Liệt sĩ thanh niên 

(Xem tiếp trang 12)



6 TIN TỨC / SỰ KIỆN

Đ/c Lê Đăng Thọ và Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam và các tỉnh, thành trong cả nước thăm Công trình đạt giải Nhất,                       

Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2017.

Ngày 10/8/2018, đồng chí Lê Đăng Thọ, Giám 
đốc Quỹ VIFOTEC, Liên hiệp các Hội KH&KT 
Việt Nam và đồng chí Hoàng Văn Tuyển, Chủ 

tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ đã dẫn 
đầu Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam và các tỉnh, thành trong cả nước về thăm Công ty.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí 
lãnh đạo phòng ban, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Tuyến, 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã giới thiệu 
tóm tắt quá trình xây dựng, phát triển và những thành 
tích Công ty đạt được trong 56 năm qua. Trong quá 
trình sản xuất, Công ty không ngừng cải tạo máy móc 
thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã 
đẹp. Đặc biệt, với việc xây dựng dây chuyền sản xuất 
NPK số 4 (năm 2017) tạo ra những sản phẩm NPK-S 
hàm lượng dinh dưỡng cao đã đáp ứng kịp thời niềm 
mong mỏi của bà con nông dân. 56 năm qua, Công 
ty luôn đồng hành cùng bà con nông dân thông qua 
các chương trình như: Hội nghị hướng dẫn sử dụng 
phân bón Lâm Thao, những mô hình trình diễn sử dụng 
phân bón Lâm Thao và đặc biệt là chương trình bán 
phân bón chậm trả đã góp phần quan trọng trong việc 
nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho bà con nông 
dân. Đồng chí nhấn mạnh, trong sản xuất kinh doanh, 
Công ty rất chú trọng đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
Nhiều năm qua, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật về lĩnh vực môi trường. Đặc biệt, năm 
2017 vừa qua, với Đề tài “Xây dựng các 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 đã vinh dự được nhận giải Nhất, Giải thưởng Sáng 
tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (WIPO). Đây là 
công trình nghiên cứu, 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 được 100% nước thải sản xuất trong toàn 
Công ty, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước 
sông Hồng; cải thiện điều kiện cho người lao động; tiết 
kiệm tài nguyên là quặng apatit tuyển và quặng apatit 
nguyên khai loại 1 (trữ lượng còn rất ít), sử dụng được 

Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
và các tỉnh thăm Công ty

tài nguyên của đất nước là quặng apatit nguyên khai 
loại 1 (trữ lượng còn rất nhiều); mang lại hiệu quả lớn 
về môi trường nước thải của Công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đăng Thọ, 
Giám đốc Quỹ VIFOTEC, Liên hiệp các Hội KH&KT 
Việt Nam đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của 
Công ty. Đổng chí chúc mừng Công ty đã đạt giải Nhất 
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 
(WIPO). Đồng chí cũng cho biết, đây là 1 trong 73 Công 
trình được đưa vào “Sách Vàng Sáng tạo Công nghệ 
Việt Nam” và dự kiến công bố vào ngày 28/8 tới nhân 
kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Nước.

Trong quá trình làm việc tại Công ty, Đoàn đại biểu 
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các tỉnh, thành 
trong cả nước đã thăm khu vực sản xuất của Công ty. 
Đặc biệt, Đoàn đã đến thăm công trình xử lý axit H2SiF6 
dây chuyền sản xuất Supe 1.

Thu Hà
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Đại biểu dự Hội nghị kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công ty.

Thực hiện theo kế hoạch số 54-KH/
TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tổ chức 

kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chiều ngày 
28-8-2018, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội 
nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần 
thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía 
Tỉnh ủy Phú Thọ có đồng chí Lê Xuân 
Hùng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 3, 
UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân 
Quý, Chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng, 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Về phía Công ty có đồng chí Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng 
Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi, 
Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã 
về dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang 
Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Công ty trình bày báo cáo kiểm điểm giữa 
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Công ty. Báo cáo nêu rõ: Đảng 
bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Công ty lần thứ XXIV, nhiệm 
kỳ 2015-2020, trong điều kiện rất nhiều 
khó khăn, thách thức. Song, với tinh thần 
đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, tập 
thể cán bộ, đảng viên và người lao động 
đã nỗ lực vượt khó, tích cực học tập và 
lao động sáng tạo đã duy trì Công ty sản 
xuất kinh doanh ổn định, với các chỉ tiêu 
chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp 
theo giá thực tế 9.500 tỷ đồng; Tổng 
lượng sản phẩm sản xuất 4.011 triệu tấn; 
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 10.246 tỷ đồng; Nộp ngân sách 
205 tỷ đồng; Lợi nhuận bình quân hằng 
năm đạt 17% vốn chủ sở hữu; Thu nhập 
bình quân đạt trên 8.500.000 đồng/người/
tháng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
đạt 279 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh tiếp 
tục được phát triển; đầu tư XDCB được 
tăng cường, phát huy hiệu quả tốt.

Xác định phát triển sản xuất kinh 
doanh phải gắn liền với nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động; trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban lãnh 
đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo, rà 
soát định biên, sắp xếp lại các đơn vị, xí 
nghiệp, sắp xếp lại lao động cho phù hợp 
với tình hình nhiệm vụ SXKD, nâng cao 
năng suất, giải quyết việc làm ổn định 
cho người lao động.

Công tác quốc phòng, an ninh đã 
được các cấp ủy chủ động nắm bắt tình 
hình, tăng cường giáo dục ý thức bảo 
về Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên, 
người lao động.

Trong nửa nhiệm kỳ qua công tác 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
đã được Đảng bộ Công ty hết sức chú 
trọng, tổ chức thường xuyên với nhiều 
hình thức phong phú, góp phần củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, người 
lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các 
nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của 
BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và của Tỉnh ủy, các chính sách, pháp 
luật mới của Nhà nước.

Sau khi chỉ rõ những thiếu sót, 
khuyết điểm, nguyên nhân và những vấn 
đề cần rút ra; Báo cáo cũng đưa ra phương 
hướng và nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm 
kỳ 2015 -2020. Đó là tập trung nâng cao 
hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác 
phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng Quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành; huy 
động mọi tiềm năng cho đầu tư đổi mới 
công nghệ theo hướng hiện đại hóa để 
nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng 
sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Viết 
Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình 
bày báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần 
thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020); kết 
quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII về tăng cường xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham 
luận của Đảng bộ Khối Supe, Đảng bộ XN 
Lân Nung chảy, Đảng bộ Bảo vệ quân sự 
với các nội dung: Kiểm điểm công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty 
lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020; công 
tác phát triển Đảng trong nửa nhiệm kỳ vừa 
qua; công tác học tập quán triệt và triển 
khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ 
Công ty, của Tỉnh ủy và Trung ương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Công ty nhấn mạnh: Qua nửa nhiệm 
kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 
-2020 đã đạt được kết quả khả quan; đổi 
mới trong lãnh đạo, điều hành, sự đoàn 
kết kết thống nhất cao trong cán bộ, đảng 
viên, người lao động. Đồng chí Bí thư 
Đảng ủy Công ty nêu rõ: Thời gian còn lại 
của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần 
thứ XXIV còn rất nhiều khó khăn, thách 
thức cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, 
đồng lòng, đồng sức, tập trung chỉ đạo, nỗ 
lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất 
trong SXKD, ổn định việc làm thu nhập 
cho người lao động. Đặc biệt trong nửa 
nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã tập trung 
chỉ đạo tốt công tác xử lý môi trường; tổ 
chức thành công xây dựng dây chuyền sản 
xuất NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao. 
Đó là bước ngoặt tạo sự cạnh tranh bền 
vững trong thị trường phân bón hiện nay. 
Với truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng, 
đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty tin tưởng 
rằng Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua 
giai đoạn thách thức để thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa 
XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

N.Thêm

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI 
HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2015 -2020
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Ngày 16/8/2018, Công ty tổ chức Hội 
nghị sơ kết công tác An toàn vệ sinh 
lao động (ATVSLĐ), phòng cháy 

chữa cháy (PCCC) và môi trường 6 tháng 
đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê 
Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn 
HCVN và các đồng chí cán bộ cùng đi. 
Về phía Công ty có các đồng chí: Văn 
Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Hội đồng ATVSLĐ; Nguyễn Thành 
Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Lê 
Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công 
ty, Phó Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ; các 
đồng chí Trưởng, Phó các Phòng ban, Xí 
nghiệp trong Công ty; các đồng chí Chủ 
tịch Công đoàn bộ phận; đại diện an toàn 
viên các Xí nghiệp; các đồng chí cán bộ 
Kỹ thuật làm công tác ATVSLĐ; phóng 
viên Bộ phận Tuyên truyền thuộc Văn 
phòng Công ty.

Theo báo cáo sơ kết công tác 
ATVSLĐ-PCCC và môi trường 6 tháng 
đầu năm; triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đối với 
kết quả công tác ATVSLĐ-PCCC: Những 
tháng đầu qua, Công ty đã xây dựng, triển 
khai thực hiện tốt chương trình ATVSLĐ 
năm 2018; tổ chức Tháng hành động về 
ATVSLĐ lần thứ 2; tháng hành động về 
Môi trường và Ngày Môi trường thế giới; 
chỉ đạo các đơn vị trong Công ty triển 
khai thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-
PCCC để cải thiện điều kiện làm việc, 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động 
nhằm phòng chống bệnh nghề nghiệp, 
ngăn ngừa tai nạn lao động và cháy nổ;…

Là bộ phận chuyên trách trong lĩnh 
vực ATVSLĐ-PCCC, Phòng Kỹ thuật 
AT&MT đã phối hợp với các đơn vị chức 
năng tăng cường công tác tuyên truyền để 
phản ánh việc thực hiện những quy định 
về ATVSLĐ tại các đơn vị; cấp phát tài 
liệu pháp luật, sổ tay an toàn vệ sinh viên 
cho lực lượng an toàn vệ sinh viên; đốc 
công, trưởng ca …Đồng thời, phối hợp 
với các phòng chức năng tổ chức các lớp 
huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ-PCCC, 
kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng 
an toàn vệ sinh viên, đốc công, trưởng ca 
và công nhân mới tuyển. Có tổng số 288 
người được huấn luyện thuộc các đơn vị 
như: Xí nghiệp Lân nung chảy, NPK1,2,3; 
Supe1,2; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ (3 
bước) cho 24 công nhân tuyển mới và 118 
học sinh, sinh viên thực tập; huấn luyện 
các nhà thầu thi công tại Công ty với 27 

Hội nghị sơ kết công tác An toàn vệ sinh lao động,
phòng cháy, chữa cháy và môi trường 6 tháng đầu năm;

triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

lớp cho 301 người; hợp đồng thời vụ 9 
lớp với 468 người.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe 
cho người lao động, Công ty đã thực hiện 
tốt các công tác như: Trang bị phương 
tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất 
công việc; Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng 
hiện vật cho cán bộ và người lao động 
đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu; Chế 
độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 
Thực hiện công tác quản lý và chăm sóc 
sức khỏe cho người lao động, trong đợt 
I năm 2018, Công ty đã khám sức khỏe 
định kỳ cho 1986 người lao động; Thực 
hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
điều kiện lao động, vệ sinh môi trường lao 
động theo quy định của Bộ Y tế. 

Các thiết bị sử dụng trong Công ty 
đều được kiểm định và cấp phép đúng 
quy định pháp luật, hiện nay toàn Công 
ty có 174 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động như thiết bị nâng hạ, 
thiết bị áp lực. Trong công tác quản lý các 
thiết bị, cơ bản các đơn vị đã làm tốt về 
chăm sóc và kiểm tra thường xuyên. Bên 
cạnh đó, Công ty tích cực tổ chức công 
tác kiểm tra xử lý vi phạm về ATLĐ. 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã 
tổ chức được 5 cuộc kiểm tra cấp Công 
ty. Thông qua các đợt kiểm tra, Hội đồng 
đánh giá hầu hết các đơn vị đã thực hiện 
tốt công tác ATVSLĐ, nhiều đơn vị có 
tiến bộ như: Xí nghiệp Supe 1, NPK2, 

Lân nung chảy.
Qua chấm điểm an toàn môi trường 

các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018, 
có nhiều đơn vị được đánh giá thực hiện 
tốt như: Xí nghiệp Supe 2, NPK1, NPK2, 
Lân nung chảy,…Tuy nhiên ở một số đơn 
vị còn các tồn tại trong vệ sinh mặt bằng, 
sử dụng nước sinh hoạt chưa phù hợp,… 
đều được đoàn kiểm tra nhắc nhở rút kinh 
nghiệm, xử lý trừ điểm. Do thực hiện tốt 
công tác an toàn lao động nên trong 6 
tháng đầu năm 2018, toàn Công ty chưa 
để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng nào.

Trong công tác quản lý môi trường, 
Công ty thực hiện tốt Quy định của Bộ 
Tài nguyên Môi trường về quản lý chất 
thải nguy hại, Công ty đã tổ chức thu 
gom, đóng gói, dán nhãn, bảo quản lưu 
giữ tạm thời các chất thải nguy hại tại kho 
chứa riêng của Công ty. Đồng thời, hợp 
đồng với các đơn vị đủ chức năng vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy 
định,…

Kết quả đạt được trong công tác 
quản lý môi trường 6 tháng đầu năm 
2018, Phòng Kỹ thuật AT&MT đã phối 
hợp cùng với các đơn vị để ban hành quy 
trình vận hành bể thu hồi nước thải rửa 
lọc, Xí nghiệp Cấp thoát Nước; đưa vào 
vận hành ổn định quạt hút vệ sinh khu 
máy nghiền cục tại Xí nghiệp NPK1, 
nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh tại 
khu vực và cải thiện điều kiện làm việc 
cho người lao động; kiểm tra chuyên đề 

Các tập thể và cá nhân được Bộ Công Thương tặng Bằng khen
về công tác ATLĐ, VSMT
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về sử dụng nước sinh hoạt, nước sản xuất 
toàn Công ty nhằm tiết kiệm tài nguyên 
nước. Hầu hết các đơn vị đều chủ động 
kiểm tra, sửa chữa hệ thống, thiết bị sử 
dụng để giảm thiểu nước phát sinh trong 
điều kiện Công ty tuần hoàn 100% nước 
không xả thải ra môi trường. Thực hiện 
trồng cây xanh năm 2018, cắt, tỉa cây 
xanh trước mùa mưa bão; thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện sản xuất 
đảm bảo môi trường nước thải, khí thải và 
chất thải rắn phát sinh trong sản xuất;…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 
ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường của 
Công ty trong 6 tháng cuối năm 2018, 
các đơn vị trong toàn Công ty cần tăng 
cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về 
ATVSLĐ-PCCC gây thiệt hại cho người 

lao động và Công ty; tăng cường công tác 
đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, an toàn, 
vệ sinh lao động cho người lao động; thực 
hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc thiết 
bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động; tăng cường công 
tác kiểm tra, sửa chữa, cải tạo hệ thống 
mương rãnh thoát nước mặt; sửa chữa, 
cải tạo đáp ứng yêu cầu về thoát nước 
trên mái nhà để cải thiện điều kiện làm 
việc cho người lao động, không gây ảnh 
hưởng đến sản phẩm, nguyên liệu và môi 
trường; phát huy sáng kiến cải tiến công 
nghệ, cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động, chăm sóc sức khỏe cho 
người lao dộng;…

Tại Hội nghị, đồng chí Văn Khắc 

Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội 
đồng ATVSLĐ Công ty đã trực tiếp trả 
lời thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị 
của Thủ trưởng các đơn vị về công tác 
ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường tại 
các đơn vị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương, đồng chí Lê Công An, 
Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn HCVN; 
đồng chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ; 
đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty đã trao Bằng Khen của 
Bộ Công Thương cho 5 tập thể và 7 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường.

 Nguyễn Hoa

Hội đồng nghiệm thu Hệ thống quan trắc môi trường                  
trực tuyến tại dây chuyền A xít 1, XN Axít

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, TGĐ, 
Chủ tịch HĐ nghiệm thu và các thành viên kiểm tra                               

hệ thống quan trắc tại hiện trường

Là doanh nghiệp sản xuất hóa chất và phân bón lớn nhất cả 
nước, nguy cơ phát thải khí thải, bụi và nước thải ra môi 
trường là cao; tuy nhiên, những năm qua, Công ty đã có 

nhiều biện pháp để chủ động kiểm soát vấn đề môi trường. Nhằm 
giám sát quản lý tốt hơn môi trường khí thải trong sản xuất Axít, 
tiến tới mục tiêu giám sát trực tuyến môi trường, vừa qua, Công 
ty đã đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự 
động, liên tục - Trạm quan trắc dây chuyền Axít 1.

Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 26/2/2018, có 
giá trị gần 5 tỷ đồng. Hệ thống được trang bị bởi những thiết bị 
công nghệ mới, hiện đại của châu Âu. Sau hơn 4 tháng triển khai 
thi công lắp đặt, chạy thử, hiệu chỉnh 72 giờ cho thấy các thiết 
bị của hệ thống làm việc ổn định, kết nối dữ liệu tốt. Các số liệu 
đo đạc đã được kiểm định phản ánh chính xác số liệu trong thực 
tế vận hành. Hệ thống đã được Trung tâm Môi trường, Tổng cục 
Môi trường kiểm định cấp phép hoạt động ngày 5/8/2018. Các 
thông số về khí thải tại dây chuyền A xít 1 được kết nối trực tiếp 
đến Trung tâm điều khiển của dây chuyền; Phòng Kỹ thuật và các 
đơn vị có liên quan. Qua nghiệm thu, Hội đồng đã nhất trí nhận 
bàn giao và đưa Hệ thống vào sử dụng trong thực tế sản xuất tại 
dây chuyền A xít 1. 

Ngày 6/8/2018, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao phối 
hợp với Nhà thầu Liên danh VTC-Thành Thiên tổ chức 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 A xít 1.

Tham gia nghiệm thu, bàn giao có đồng chí Phạm Quang 
Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng 
nghiệm thu, đại diện Chủ đầu tư; các đồng chí trong Ban Tổng 
Giám đốc; đại diện Phòng Xây dựng Cơ bản, Phòng Cơ điện, 
Phòng Kỹ thuật AT&MT, Xí nghiệp Điện, Xí nghiệp A xít. Về 
phía Nhà thầu có đồng chí Lê Xuân Tiến, Tổng Giám đốc VTC, 
đại diện Liên danh Nhà thầu và các đồng chí cán bộ Liên danh 
Nhà thầu.

Như vậy, Công ty là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam triển khai Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên 
tục - Trạm quan trắc dây chuyền A xít 1. Đây là dự án điểm để 
Công ty có thể nhân rộng tại các dây chuyền sản xuất A xít trong 
Công ty và tiến tới sẽ trực tuyến với Sở Tài nguyên Môi trường 
tỉnh Phú Thọ.  

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 A XÍT 1

Tại Lễ nghiệm thu, bàn giao, đồng chí Tổng Giám đốc 
Công ty giao cho Xí nghiệp A xít bảo quản thiết bị, Phòng Kỹ 
thuật AT&MT vận hành; Phòng Cơ điện và Xí nghiệp Điện quản 
lý về thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng. 

Trước đó, Nhà thầu đã phối hợp với Phòng Tổ chức Lao 
động Công ty tổ chức đào tạo, hướng dẫn Vận hành cho 53 cán 
bộ và người lao động của Xí nghiệp A xít, Xí nghiệp Điện và các 
phòng ban liên quan.

Hoa Mua
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Ngày 25/7/2018, Đảng bộ Khối 
nghiệp vụ tổ chức Hội nghị 
kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 

- 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng 
thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu 
chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng 
phấn đấu, các giải pháp để thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo 
kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 
về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH 
Đảng bộ Khối nghiệp vụ; việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 
nghiệp vụ và phương hướng, nhiệm vụ 
thời gian tiếp theo. Với số lượng đảng 
viên chiếm trên một nửa trong tổng số 
cán bộ và người lao động trong Khối, 
nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của 
Đảng ủy Công ty, Đảng bộ Khối Nghiệp 
vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi 
bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Tổ chức - Lao động đã tham 
mưu cho Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công 
ty phương án tổ chức Công ty, sắp xếp tổ 
chức một số đơn vị phù hợp với yêu cầu 
quản lý; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ 
các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ ở một 
số đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tổ chức, ổn định sản xuất theo mô 
hình Công ty cổ phần. Đẩy mạnh công 
tác đào tạo, duy trì các lớp học nâng cao 
chuyên môn, đào tạo lại nghề, các lớp 
bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức thi nâng 
bậc cho công nhân, nâng lương gián tiếp 
đúng quy định. Hoàn thành tốt các chính 
sách xã hội, chủ động điều chuyển lao 
động theo nhu cầu sản xuất, bốc xếp sản 
phẩm vật tư đáp ứng  kịp thời cho sản 
xuất. Không ngừng cải tiến chế độ tiền 
lương, quan tâm thực hiện tốt công tác 
bảo hộ lao động, duy trì vệ sinh công 
nghiệp, chất lượng bữa ăn giữa ca, cung 
cấp đủ hiện vật bồi dưỡng độc hại. Quản 
lý và tham gia đầy đủ các chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, tham gia chi trả bảo hiểm 
con người; tăng cường kiểm tra và chấn 
chỉnh kỷ luật lao động.

Chi bộ Văn phòng Công ty đã tổ 
chức tốt công tác văn phòng, công tác 
đối nội và đối ngoại, lập chương trình 
công tác và đôn đốc thực hiện dứt điểm 
các nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức tốt các 
hoạt động và hội nghị lớn của công ty. 
Hoàn thành tốt công tác tiếp đón và phục 
vụ các đoàn khách đến làm việc. Làm 
tốt công tác tuyên truyền trên Đài truyền 

thanh Công ty, Bản tin nội bộ Supe Lâm 
Thao, báo bảng, báo ảnh;... Tiếp nhận 
và xử lý kịp thời các công văn đi, đến; 
hoàn thành tốt công tác phục vụ, quản lý 
tài sản, tổ chức các giải thi đấu thể thao, 
nghệ thuật. Điều động xe phục vụ đầy 
đủ, kịp thời đảm bảo tuyệt đối an toàn. 
Công tác pháp chế đảm bảo đúng quy 
định pháp luật, giải quyết các vụ việc 
dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng. 

Làm tốt công tác phiên dịch, thi đua 
khen thưởng, hướng dẫn và tổ chức bình 
xét hàng quý và cả năm kịp thời, đúng 
quy trình và đảm bảo chất lượng. 

Chi bộ Y tế thực hiện việc chăm 
sóc sức khoẻ thường xuyên cho người 
lao động. Tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ, bệnh nghề nghiệp, khám chuyên 
khoa cho cán bộ, người lao động Công 
ty đảm bảo chất lượng. Giám sát và 
phối hợp thực hiện công tác phòng 
dịch, tăng cường kiểm tra an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Tổ chức phun hóa chất, 
tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh kịp 
thời... 

Chi bộ Trường Mầm non, tổ chức 
tốt việc nuôi dạy các cháu, chú trọng 
đến việc nâng cao chất lượng nuôi dạy 
trẻ, thu hút được số lượng lớn các cháu 
trong độ tuổi đến trường. Thực hiện tốt 
kế hoạch và chất lượng giảng dạy, giữ 
vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, 
phát huy hiệu quả của Ban Giám hiệu, 
duy trì hoạt động ổn định...

Với những cố gắng nỗ lực đó, kết 
quả tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn trong thời gian qua đạt bình quân: 
Số cán bộ nhân viên LĐTT đạt 97,3%; 
Số cán bộ nhân viên đạt CSTĐCS là 
31,6%; số đảng viên có sáng kiến đạt 
46,2%. Nhiều cán bộ, đảng viên trong 
Đảng bộ được nhận khen thưởng của 
Tổng Giám đốc Công ty và Bằng khen 
các cấp.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh 
đạo hệ thống chính trị, Ban chấp hành 
Đảng bộ Khối đã chỉ đạo và tổ chức 
quán triệt, phổ biến kịp thời các chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng theo chương trình 
của Đảng ủy Công ty. Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng được đổi mới, bám sát 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, 

tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống 
nhất ý chí hành động trong cán bộ, đảng 
viên, người lao động (NLĐ). Việc học 
tập và làm theo “Tư tưởng đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy 
mạnh gắn với các phong trào thi đua của 
đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, NLĐ 
trong Đảng bộ đăng ký làm theo Bác 
với nội dung thiết thực, cụ thể gắn với 
nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng 
được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, tăng 
cường khối đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách; giải quyết tốt, đúng đắn mối 
quan hệ giữa tổ chức Đảng với đảng 
viên, giữa tổ chức cấp trên với tổ chức 
cấp dưới, giữa Đảng - chính quyền và 
đoàn thể. Trong 2 năm 2016, 2017, tỷ 
lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt 99,37%; đảng viên đủ tư 
cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 0,63%; 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ đạt 14,3%. Các Chi bộ đều đạt trong 
sạch vững mạnh và Chi bộ trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ Khối  đạt 
trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm tra giám sát được 
tăng cường và thực hiện nghiêm túc. 
Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
coi trọng. Đảng bộ tích cực tham gia 
phong trào nhân đạo từ thiện, đóng góp 
02 ngày lương thu nhập/năm vào quỹ xã 
hội của Công ty,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ cũng 
chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được 
khắc phục và đưa ra những bài học kinh 
nghiệm cho thời gian tới.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ 
Khối Nghiệp vụ tiếp tục làm tốt công 
tác tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng 
QT và Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng, 
hoàn thiện về bộ máy tổ chức, quy chế 
quản lý phù hợp với mô hình Công ty Cổ 
phần, đáp ứng được yêu cầu hoạt động 
trong tình hình mới theo hướng nâng cao 
trách nhiệm cá nhân, năng động, sáng 
tạo. Tham mưu, đề xuất tốt về công tác 
đào tạo, quy hoạch, điều động và luân 

ĐẢNG BỘ KHỐI NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Xem tiếp trang 15)
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Tổ điện là một trong 26 tổ sản xuất tại 
Xí nghiệp Lân nung chảy với tổng 
số 11/292 người lao động của XN. 

Tổ được bố trí 04 đồng chí là điện trực 
theo các ca sản xuất, 07 đồng chí là điện 
sữa chữa làm việc theo giờ hành chính. 
Đứng đầu là đồng chí Nguyễn Thế Vinh, 
Tổ trưởng tổ điện, dưới sự  quản lý điều 
hành của đồng chí Phạm Ngọc Sang, Đốc 
công điện XN kiêm Chủ tịch Công đoàn 
XN. Với trình độ chuyên môn được đào 
tạo bài bản cùng với kinh nghiệm công tác 
trong nghề và kiến thức xã hội được đúc 
rút từ thực tế tại dây chuyền sản xuất và 
trong cuộc sống đời thường; việc tổ chức, 
quản lý sắp xếp công việc phân công lao 
động tại Tổ điện XN Lân nung chảy đã từ 
lâu khiến cho NLĐ trong toàn XN đề cao, 
học tập.

Với tổng số 11 thành viên, Tổ Điện 
có 4 đảng viên, 5 đồng chí có trình độ 
Đại học và 7 đồng chí là đoàn viên. Trong 
việc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, 
từ công tác sữa chữa, thay thế các thiết bị 
điện trong dây chuyền sản xuất Lân nung 
chảy đến công tác tổ chức sinh hoạt tổ và 
các mặt hoạt động khác, lúc nào anh em tổ 
Điện cũng thuộc tốp đầu, nhóm tích cực 
nhất trong lao động sản xuất và các hoạt 
động phong trào. Được quy định trách 
nhiệm và nhiệm vụ cụ thể thông qua quy 
chế hoạt động của tổ cùng với sự quản lý 
khá chuyên nghiệp của đồng chí Phạm 
Ngọc Sang, Đốc công điện XN; mọi tiến 
độ phục vụ sản xuất, nhất là công tác sữa 
chữa thay thế các thiết bị điện trong toàn 
bộ dây chuyền sản xuất đều hoàn thành 
nhanh gọn. Mỗi khi có sự cố, tùy theo mức 
độ công việc, tính nghiêm trọng của sự 
việc, tùy thuộc vào khả năng giải quyết, 
các bước tiến hành được thực hiện bài bản. 
Việc phân công nhân lực trực tiếp hay trình 
xin ý kiến cấp trên luôn được triển khai kịp 
thời. Thực hiện các bước trước và sau khi 

Tổ điện Xí nghiệp Lân nung chảy -
MỘT MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KIỂU MẪU

tiến hành sửa chữa như một quy trình vậy, 
bắt đầu là công tác kiểm tra rồi treo biển 
đảm bảo an toàn, tiến hành sửa chữa thay 
thế xong, chạy thử và bàn giao thiết bị, 
cuối cùng là khâu vệ sinh mặt bằng sau khi 
bàn giao thiết bị. Người quản lý chỉ đạo 
luôn có kế hoạch kiểm tra nghiêm ngặt nên 
mọi phần việc được bố trí rất khoa học. 
Khi dây chuyền chạy ổn định, các thiết bị 
thay thế được tiến hành kiểm tra sửa chữa 
để dự phòng.  

Tổ Điện có lợi thế là lực lượng lao 
động trẻ, năng động và linh hoạt nên mọi 
phần việc từ lao động sản xuất đến các 
hoạt động phong trào đều được sắp xếp 
hợp lý và khả năng hoàn thành nhiệm vụ 
cao, luôn được Ban lãnh đạo XN đánh giá 
tốt. Không chỉ tích cực trong lao động 
sản xuất, Tổ đã có nhiều sáng tạo để cải 
thiện điều kiện làm việc, giảm chi phí sản 
xuất, mang lại hiệu quả cao, được áp dụng 
vào thực tế và được Hội đồng sáng kiến 
Công ty công nhận. Cụ thể như: “Nghiên 
cứu thay thế động cơ của máy khuấy từ, 
chuyển từ động cơ 1 chiều 10V sang động 
cơ 1 chiều 12V phục vụ công tác phân tích 
sản phẩm Lân nung chảy”, đã phục hồi trở 
lại 4 máy khuấy từ cho thiết bị làm việc ổn 
định, góp phần chủ động công việc, giảm 
chi phí cho việc thay thế sửa chữa”. Việc 
chuyển vị trí bóng đèn cao áp tại kho sản 
phẩm Lân nung chảy đảm bảo độ chiếu 
sáng phù hợp phục vụ công tác đóng bao 
sản phẩm Lân nung chảy, thay thế áp kế 
thủy ngân đo áp lực lò cao bằng đồng hồ 
hiển thị Nanomel tại XN Lân nung chảy” 
và giải pháp cải tiến hệ thống lọc bụi túi tại 

XN Lân nung chảy đáp ứng yêu cầu sửa 
chữa thay thế, duy trì hoạt động ổn định 
hệ thống lọc bụi túi lân nung chảy… đều 
là những đề xuất có giá trị kinh tế. Sự đoàn 
kết nhiệt tình, năng động sáng tạo của tập 
thể Tổ Điện đã được ghi nhận trong bảng 
thành tích và luôn là tổ xếp hạng cao trong 
phong trào thi đua của XN Lân nung chảy. 
Nhờ vậy mà từ khi thành lập đến nay, Tổ 
Điện luôn được đánh giá cao cả về cách 
thức tổ chức sản xuất và xây dựng hoạt 
động các phong trào, Sự nhiệt tình đoàn 
kết hăng say trong công tác đã đem lại hiệu 
quả thiết thực trong lao động sản xuất cũng 
như các mặt hoạt động khác.

  Liên tục từ năm 2010 đến nay, Tổ 
đạt tổ lao động xuất sắc, 100% lao động 
trong tổ đạt lao động tiên tiến hàng năm. 
Năm 2010, Tổ được Tổng Giám đốc Công 
ty tặng Giấy khen; Năm 2013, nhận Bằng 
khen Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam, năm 
2015 được tặng Bằng khen của  UBND 
tỉnh Phú Thọ, năm 2016 nhận Bằng khen 
của Bộ Công Thương, năm 2017 nhận 
Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty. 
Ngoài ra, còn nhiều lượt cá nhân được tặng 
Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty và 
Bằng khen các cấp.

Bằng thực tế trong lao động sản xuất, 
sự đúc rút kinh nghiệm trong cuộc sống và 
trình độ chuyên môn vững vàng và tư duy 
sắp xếp quản lý lao động  một cách khoa 
học, Tổ Điện XN Lân nung chảy luôn là 
mô hình tổ chức kiểu mẫu cho nhiều tập 
thể và cá nhân phấn đấu học tập, noi theo.

Lê Hoa

Nếu em thích ngắm dòng lân xanh
Xin mời về Supe Lâm Thao
Ở nơi đó sản xuất nhiều phân bón
NPK viên tròn chất lượng cao
Nếu em thích ngắm Phượng hồng tỏa nắng
Hãy cùng anh tản bộ dưới vòm cây
Đường vào xưởng thênh thang rộng lớn
Ô bàn cờ ngang dọc chẳng bụi giây
Về nơi đây tiếng ầm ào của máy
Xen tiếng cười của anh chị công nhân

Người nao nức thi đua sản xuất
Tấm lòng vàng nhân đạo từ tâm
Về Supe  tiếng còi tàu ồn ã
Vào nhận hàng ăm ắp từng toa
Em sẽ thấy những cánh đồng trù phú
Mùa nối mùa năng suất bội thu
Ôi đẹp lắm ba nhành cọ xanh thắm
Thương hiệu vàng uy tín vang xa
Về em nhé hãy cùng anh bước tiếp
Trên con đường rộng mở quê ta
Trời Supe đang vào hè đẹp lắm
Đất Anh hùng tiếng hát ngân nga

                    Vũ Bích

Supe anh hùng
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Tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (là Công 
ty TNHH Tuv Nord Việt Nam) vừa thực hiện đánh 
giá chứng nhận Hệ thống quản lý (HTQL) môi trường 

phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại Công ty. Đây là dự 
án trọng điểm về lĩnh vực môi trường của Công ty trong 
năm 2018, đã được lập kế hoạch triển khai thực hiện từ 
tháng 02/2018 đến nay. 

ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn HTQL thành 
công nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Sau 
19 năm kể từ khi tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu tiên vào 
năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban 
hành phiên bản mới năm 2015. ISO 14001:2015 là một phần 
của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường 
áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi 
đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định - Thực 
hiện - Kiểm tra - Hành động, ISO 14001:2015 quy định cụ 
thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát 
và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh 
nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ 
thống. Lợi ích chủ yếu của ISO 14001:2015 là mang lại sự 
tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng 
đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với 
môi trường của tổ chức doanh   nghiệp; Cải tiến việc kiểm 
soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào 
và nguồn năng lượng; Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa 
vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm; Tạo tiền đề để 
được cấp phép kinh doanh nội địa, đồng thời tạo niềm tin 
cho khách hàng trong việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường 
quốc tế.

Nắm bắt được những ưu điểm của HTQL môi trường 
theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trên cơ sở các yêu cầu của 
tiêu chuẩn đã được đáp ứng, Công ty đã triển khai áp dụng 
quản lý môi trường tại Công ty theo tiêu chuẩn này. Khi áp 
dụng, các hoạt động liên quan đến môi trường trong phạm 
vi của Công ty được hệ thống hóa, tiêu chuẩn hóa thành 
HTQL nhằm đảm bảo và nâng cao công tác BVMT, đáp 
ứng các yêu cầu pháp luật, đồng thời cải tiến tối ưu hóa các 
hoạt động nhằm mục tiêu đảm bảo môi trường tại nơi làm 
việc cũng như môi trường xung quanh ở trạng thái tốt nhất. 

Sau hơn 5 tháng triển khai áp dụng, ngày 06/7/2018 
Công ty đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá giai đoạn 1. 
Nội dung đánh giá được tập trung xem xét các yêu cầu pháp 
lý, sự tuân thủ pháp luật về môi trường, tính sẵn sàng và sự 
cam kết của lãnh đạo về thực hiện HTQL theo tiêu chuẩn 
ISO 14001:2015 tại Công ty. Qua đánh giá hiện trường, 
kiểm tra hệ thống tài liệu và các hồ sơ liên quan, đoàn đánh 
giá đã xác nhận Công ty đạt yêu cầu tiêu chuẩn để bước vào 
đánh giá giai đoạn 2. 

Trong 03 ngày 25, 26, 27 tháng 7/2018, Công ty được 
Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giai đoạn 2 HTQL 
môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, đồng thời tích 
hợp đánh giá giám sát lần 2 HTQL chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015. Trong đợt đánh giá này, đoàn chuyên 
gia đánh giá đã làm việc tại tất cả các đơn vị nằm trong 

CÔNG TY ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ                               
MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

HTQL chất lượng, môi trường của Công ty (21 đơn vị gồm 
10 phòng chức năng, 11 xí nghiệp sản xuất và phục vụ sản 
xuất). Nội dung đánh giá kiểm tra tính xác thực trong việc 
thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật; việc áp dụng 
các quy định, quy trình của Công ty; việc xác định các yếu 
tố môi trường có ý nghĩa - rủi ro và cơ hội; việc thực hiện 
các yêu cầu liên quan khác của pháp luật, yêu cầu của tiêu 
chuẩn và của Công ty.

Sau 2 giai đoạn đánh giá, trong phiên bế mạc, các 
chuyên gia đã đánh giá cao việc thực hiện áp dụng HTQL 
tại Công ty: Công ty đã thực hiện áp dụng HTQL môi trường 
theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện đầy 
đủ việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và BVMT; Công 
ty cũng đã áp dụng, duy trì có hiệu quả HTQL chất lượng, 
thực hiện cải tiến liên tục, đảm bảo HTQL chất lượng phù 
hợp tiêu chuẩn ISO 9001;2015. Kết luận sau 2 giai đoạn 
đánh giá: HTQL chất lượng, môi trường của Công ty đạt 
yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015. 
Với kết luận nêu trên, chứng chỉ HTQL chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty tiếp tục được duy trì có 
hiệu lực. Đồng thời, đoàn đánh giá sẽ gửi hồ sơ của Công 
ty cho Tổ chức chứng nhận TUV NOR của Công hòa Liên 
bang Đức đề nghị cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 
14001:2015 cho HTQL môi trường tại Công ty. Trong tháng 
8/2018 Công ty được nhận chứng chỉ nêu trên. 

Đây là kết quả của những nỗ lực của Ban lãnh đạo 
cùng tập thể người lao động của Công ty trong thời gian 
qua, là minh chứng sống động nhất cho thấy chất lượng 
sản phẩm cũng như môi trường trong sản xuất của Công ty 
không chỉ đạt tiêu chuẩn theo các yêu cầu của pháp luật Việt 
Nam, mà còn phù hợp tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa quốc tế.

Diệu Hiền

Đoàn Cán bộ Công ty thăm các địa danh...

xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4 nghìn Liệt sĩ thanh 
niên xung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ Anh hùng 
Liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, đoàn Cán bộ Công 
ty bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các Anh 
hùng Liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời vì nền độc lập, tự do của 
Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân 
tộc, nhiều năm qua, Công ty luôn làm tốt công tác đền ơn đáp 
nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, 
tặng quà các Thương, Bệnh binh và gia đình có công với cách 
mạng, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam…, không ngừng xây 
dựng Công ty ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho nền 
nông nghiệp nước nhà, xứng đáng với công lao to lớn của các 
Anh hùng Liệt sĩ.

Thu Hà

(Tiếp theo trang 5)
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KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 
THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên của Đoàn thanh niên Công ty năm 2018; 
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban 

kiểm tra Đoàn Thanh niên Công ty năm 2018; trong 02 ngày 
17-18/7/2018, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Đoàn Thanh 
niên Công ty đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong 
trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

Trong đợt này, đoàn công tác tiến hành kiểm tra 08 đơn 
vị đoàn: Xí nghiệp NPK 2, Xí nghiệp Axit, Xí nghiệp NPK 1, 
Công ty CP Bao bì, Xí nghiệp Supe 2, Xí nghiệp Supe 1, Xí 
nghiệp Đời sống, Khối Hành chính.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác Đoàn và 
phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở đó 
rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo trong thời gian tới; 
Tập trung khảo sát, tháo gỡ một số đơn vị khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của 
đơn vị; Qua khảo sát phát hiện những nhân tố mới, những mô 
hình điển hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng... Trong đó tập 
trung vào các nội dung chủ yếu sau: Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng cho ĐVTN, việc thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội 
quy, quy định của Công ty; Đánh giá kết quả triển khai các 
nội dung trọng tâm chương trình công tác Đoàn và phong trào 

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng 
đầu năm 2018 tại Đoàn TN Xí nghiệp NPK 2.

thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và những giải pháp để triển 
khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung trọng tâm 06 tháng cuối 
năm; Kết quả thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn: 
Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo 
vệ Tổ quốc; Việc xây dựng Kế hoạch công tác năm, kế hoạch 
hoạt động 06 tháng cuối năm, việc thực hiện các chỉ tiêu công 
tác đoàn năm 2018; kết quả triển khai, kết quả đạt được trong 
tháng Thanh niên; việc thực hiện các công trình thanh niên, 

Đoàn Thanh niên Công ty thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị ảnh 
hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh

bão, lũ lụt, gồm các xã Phương Thịnh, Tề Lễ, Quang Húc của 
huyện Tam Nông; các xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Kim Thượng, 
Lai Đồng, Đồng Sơn của huyện Tân Sơn; thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn... 

BTV Tỉnh đoàn đã vận động các đoàn trực thuộc Tỉnh 
đoàn và một số đơn vị ít chịu ảnh hưởng của cơn bão ủng hộ, 
thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình khó khăn bị thiệt 
hại nặng nề tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông 
với số tiền trên 60 triệu đồng (ĐTN Công ty đóng góp 6 triệu 
đồng). Đồng thời, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện 
tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc 
sống và sản xuất.

Ngày 24/7/2018, nhằm chia sẻ một phần khó khăn với 
người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 và đợt mưa lũ vừa qua, 
ĐTN Công ty cùng một số đơn vị ít chịu ảnh hưởng của cơn 
bão, do BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ dẫn đầu đã đến thăm hỏi, 
động viên, tặng quà chia sẻ khó khăn với người dân huyện 
Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông. Số tiền ủng hộ tuy không 
nhiều, nhưng đã thể hiện được tình cảm, tinh thần tương thân, 
tương ái, “lá lành đùm lá rách” của ĐVTN Công ty gửi đến 
người dân bị thiệt hại, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn 
với bà con, mong bà con khắc phục được hậu quả thiên tai, 
sớm ổn định đời sống và tinh thần.

                                                              Bùi Cao Cường
 Đoàn Thanh niên Công ty

BTV Tỉnh Đoàn Phú Thọ và ĐTN Công ty cùng một số 
đơn vị trong tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân xã 

Kiệt Sơn - huyện Tân Sơn

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh), 
từ ngày 15 - 22/7/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy 
ra mưa lũ lớn, làm nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất, 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. 
Ngay sau khi cơn bão số 3 qua đi, để khẩn trương khắc 

phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa bão 
sớm ổn định sản xuất và đời sống. BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ 
đã chỉ đạo BTV các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức ngay các 
đội thanh niên tình nguyện tham gia phối hợp với lực lượng 
chức năng tại địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó 
tập trung vào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa 

(Xem tiếp trang 15)



14 SẢN XUẤT / AN TOÀN

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
Tại Kho A xít số 1, Xí nghiệp A xít

Thực hiện kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại 
các kho chứa A xít theo phương án đã được phê duyệt của 
Tổng Giám đốc Công ty năm 2018, sáng ngày 27/7/2018, Xí 
nghiệp A xít phối hợp với Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi 
trường tổ chức diễn tập diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại 
Kho A xít số 1, XN A xít .

 Đến dự và chỉ đạo diễn tập, có đồng chí Triệu Đăng 
Định, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường 
cùng các đồng chí Cán bộ Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi 
trường; các đồng chí Lãnh đạo Xí nghiệp A xít; cán bộ Y tế, 
lực lượng Bảo vệ. Tham gia diễn tập có đồng chí Trưởng ca, 
tổ trưởng và công nhân ca chiều của XN.

Theo tình huống giả định: Tại kho chứa A xít số 1 đã xảy 
ra sự cố thủng 1 điểm tại mối hàn ở đáy thùng chứa số 125; sự 
cố càng nghiêm trọng khi có hiện tượng nứt dọc mối hàn làm 
cho vị trí thủng ngày càng lớn, lượng A xít tràn nhiều. Tại thời 
điểm xảy ra sự cố a xít từ dây chuyền Axít 1 và A xít 3 đang 
cấp toàn bộ cho bộ phận trộn. Lượng A xít trong thùng 125 
khoảng 2,5m, trong thùng 124 khoảng 2,2m. Công nhân đang 
làm việc tại Kho phát hiện đã hô hoán báo động cho xung 
quanh; gọi điện cho Trưởng ca báo cáo tình hình. 

Trưởng ca có mặt tại hiện trường, xác định đây là sự cố 
hóa chất nên đã phát lệnh cho công nhân bộ phận trộn và hấp 
thụ các dây chuyền Axít 1 và A xít 3 dừng cấp A xít về bộ phận 
trộn. Đồng thời, Trưởng ca báo cáo Lãnh đạo Xí nghiệp và 
Trực ban Công ty xin hỗ trợ từ các đơn vị khác.

Thực hiện phương án xử lý sự cố hóa chất đã được huấn 
luyện, công nhân sản xuất phối hợp bộ phận cơ khí trực sử 
dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động tiến hành kiểm tra và 
đóng kín van vào thùng 125, mở van thùng 124 của hệ thống 
bơm ứng phó và triển khai vận hành hệ thống bơm ứng phó 
sự cố để bơm về thùng 124. Đồng thời, vận hành hệ thống 
bơm tại kho, đóng van cấp về trộn mở van chuyển A xít từ 
thùng 125 sang thùng 124 để giảm nhanh lượng A xít trong 
thùng 125. 

Sau khi nhận được thông báo của Trưởng ca Xí nghiệp A 
xít, Lãnh đạo xí nghiệp cùng lực lượng tham gia ứng cứu của 
các đơn vị đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng bảo vệ thực 
hiện phân luồng giao thông, lập hàng rào cách ly, đảm bảo an 

ninh. Lực lượng Y tế đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng cấp 
cứu khi có người bị thương

Sau khi nắm bắt tình hình, Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp 
chỉ đạo xử lý sự cố: Thu hồi a xít bằng cách thủ công khi 
không bơm được nữa; sử dụng vôi bột trung hòa A xít tại các 
vị trí thành thùng, trụ đỡ, nền kho,…Bộ phận cơ khí sửa chữa,  
hàn vá thùng chứa.

Trong quá trình diễn tập, tình huống giả định có 2 công 
nhân bị a xít bắn vào người, lập tức được đồng đội đưa ra 
ngoài sơ cứu, sau đó chuyển Y tế Công ty cấp cứu. 

Sau thời gian tập trung nhân lực khẩn trương xử lý sự cố, 
Ban chỉ huy kiểm tra hiện trường lần cuối đã ổn định. Kho A 
xít số 1 đã đủ điều kiện vận hành. Các lực lượng về vệ sinh 
cá nhân. 

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Xí nghiệp A xít 
và các lực lượng tham gia diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, 
đánh giá ưu điểm và tồn tại cần chấn chỉnh trong từng khâu 
chỉ đạo, thực hành các bước trong kế hoạch diễn tập đã được 
phê duyệt. Mặc dù chỉ là cuộc diễn tập và diễn ra trong thời 
gian ngắn, nhưng Ban chỉ huy và các lực lượng tham gia 
không coi là diễn tập mà thực sự là tình huống có thực nên tất 
cả mọi người đều tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Từ đó, BCH cuộc diễn tập, lực lượng tham gia diễn tập 
của XN có thêm kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức ứng phó khi 
có sự cố xảy ra. 

Diễn tập xử lý sự cố Hóa chất tại kho Axít1, XN Axít

Tại Kho A xít, Xí nghiệp Supe 2
Thực hiện kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại 

các kho chứa A xít theo phương án đã được phê duyệt của 
Tổng Giám đốc Công ty Công ty năm 2018, sáng 23/7/2018, 
XN Supe 2 phối hợp với Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi 
trường tổ chức diễn tập diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại 
Kho A xít.

Đến dự và chỉ đạo diễn tập, có đồng chí Triệu Đăng 
Định, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường 
cùng các đồng chí Cán bộ Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi 
trường. Về phía Xí nghiệp Supe 2, có đồng chí Dương Văn 
Đắc, Giám đốc XN và các đồng chí Lãnh đạo XN Supe 2; 
cán bộ Y tế Công ty. Tham gia diễn tập có đồng chí Trưởng 
ca, tổ trưởng và công nhân lao động ca 5 của XN.

Theo tình huống giả định: Công nhân hấp thụ khí Flo 
bộ phận xử lý môi trường đang đi kiểm tra, mở nước vào bể 
hấp thụ thì phát hiện đường ống hút bơm a xít từ thùng số 1 
ra đoạn giáp thùng bị phá gioăng, a xít đang tràn ra nền kho. 
Mức a xít trong thùng chứa còn khoảng 15m3, lượng A xít 
chảy xuống nền kho khoảng 5m3.. Công nhân phát hiện ra sự 
cố, lập tức báo động hô hoán cho mọi người xung quanh biết. 
Công nhân bộ phận điều chế kiểm tra xác định sự cố, báo cáo 
Trưởng ca điều động nhân lực ứng cứu. Trưởng ca có mặt tại 
hiện trường, qua xác định đây là sự cố hóa chất nguy hiểm và 
phát lệnh dừng máy tập trung xử lý sự cố. Đồng thời, Trưởng 
ca báo cáo Lãnh đạo XN và Trực ban Công ty xin hỗ trợ từ 
các đơn vị khác.
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Thực hiện phương án xử lý sự cố hóa chất đã được huấn 
luyện, 4 công nhân sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động 
tiến hành lắp, chuyển và vận hành hệ thống đường ống bơm 
ứng phó, sự cố từ hố thu của hệ thống đê bao về thùng chứa 
a xít số 2; tiếp đó, 2 công nhân phối hợp đóng van hút thùng 
chứa số 1, mở van hút thùng số 2 chuyển sang vận hành 
bơm cấp a xít từ thùng 2 lên vị trí chuẩn bị chạy máy. Đồng 
thời, chỉ đạo bộ phận điều chế tiếp tục chạy máy để giảm bớt 
lượng a xít trong thùng chứa; cử thêm người từ bộ phận khác 
mang theo các dụng cụ để thu hồi bằng thủ công khi không 
bơm được. Cử người vận chuyển thêm vôi bột để sẵn sàng 
trung hòa lượng a xít dư khi không thể thu hồi được nữa. 

Sau khi nhận được thông báo của Trưởng ca XN Supe 
2, Trực ban Công ty đến hiện trường hỗ trợ xử lý sự cố. Lực 
lượng bảo vệ đã có mặt để đảm bảo an ninh và giao thông. 
Lực lượng Y tế đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng ứng cứu 
trường hợp bị tai nạn.

Lãnh đạo đơn vị có mặt tại hiện trường, sau khi nắm bắt 
tình hình, Lãnh đạo XN thay trưởng ca tiếp tục chỉ đạo xử lý 
sự cố. Chỉ đạo tiếp tục chạy điều chế để giảm bớt lượng a xít 
trong thùng 2; yêu cầu trinh sát kiểm tra tình hình, báo cáo 
kịp thời, chỉ đạo bộ phận cơ khí sửa chữa khi đủ điều kiện.

Trong quá trình diễn tập, tình huống giả định có một 
công nhân bị a xít bắn vào tay, lập tức được đồng đội đưa ra 
ngoài sơ cứu, sau đó chuyển Y tế Công ty cấp cứu. 

Sau thời gian tập trung nhân lực khẩn trương xử lý sự 
cố, Ban chỉ huy kiểm tra hiện trường lần cuối đã ổn định. 
Kho a xít đã an toàn, giao lại cho bộ phận điều chế tiếp quản 
vận hành bình thường. Các lực lượng về vệ sinh cá nhân. 

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo, Lãnh đạo XN Supe 2 
và các lực lượng tham gia diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, 
đánh giá ưu điểm và tồn tại cần chấn chỉnh trong từng khâu 
chỉ đạo, thực hành các bước trong kế hoạch diễn tập đã được 
phê duyệt.

Đồng chí Triệu Đăng Định, Phó Trưởng Phòng Kỹ 
thuật An toàn và Môi trường đánh giá cao công tác chuẩn bị 
và thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Kho A xít 
của Xí nghiệp Supe 2. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh 
một số điểm cần chú ý rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong 
những lần diễn tập sau và đặc biệt khi có sự cố xảy ra. Từ đó, 
BCH cuộc diễn tập, lực lượng tham gia diễn tập của XN có 
thêm kinh nghiệm chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức ứng phó khi 
có sự cố xảy ra. 

Như Nguyệt 

ĐẢNG BỘ KHỐI NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC...
(Tiếp theo trang 10)

chuyển cán bộ, tuyển dụng nhân lực. Điều phối và sử dụng lao 
động hợp lý với yêu cầu sản xuất, đảm bảo đủ việc làm với 
năng suất cao và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập 
trung xây dựng Văn phòng Công ty hiện đại, có tính chuyên 
nghiệp cao trong công tác đối nội và đối ngoại, hành chính 
Văn phòng; công tác thi đua khen thưởng, pháp chế, sử dụng 
mạng máy tính…Thực hiện tốt công tác y tế xí nghiệp, chăm 
sóc sức khỏe cho người lao động Công ty, công tác phòng 
chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức tốt công 
tác quản lý, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, phấn đấu thu 
hút được trên 90% các cháu ở độ tuổi mầm non trong khu vực 
đến trường. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức; phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ đạt 15%/năm; kết nạp được từ 2 đến 3 đảng viên mới/năm. 
Đảng bộ Khối liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị 
kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khối Nghiệp vụ.

Nguyễn Hoa

Thực hành cứu hộ, cứu nạn tại XN Supe 2

việc làm thanh niên, chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Việc tham mưu, triển khai các 
hoạt động tại đơn vị và tham gia các hoạt động của Đoàn cấp 
trên; Công tác tiếp nhận đoàn viên mới, đoàn viên chuyển đơn 
vị công tác; Công tác giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại nơi 
cư trú, số liệu; Kiểm tra việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; 
Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, Đoàn 
cơ sở; công tác tập hợp, vận động đoàn viên thanh niên tham 
gia các hoạt động Đoàn...

Kết quả đợt kiểm tra cho thấy,  về cơ bản tất cả các đơn vị 
đều thực hiện tốt các nội dung công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đều bám sát vào 
chỉ tiêu công tác năm để triển khai công việc; công tác tham 
mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã thực tế và đi vào chiều 
sâu hơn, gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn 
vị; hình thức sinh hoạt Chi đoàn đa dạng hơn như: sinh hoạt 
nhóm, sinh hoạt online... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở một số 
đơn vị về công tác báo cáo, ghi chép sổ sách và tập hợp thu 
hút ĐVTN.

Kết thúc buổi làm việc tại các đơn vị, đoàn kiểm tra đã 
đánh giá những công việc mà đơn vị đã làm được, cần phát 
huy nhân rộng và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục 
trong thời gian tới cũng như đã trả lời các đề xuất kiến nghị 
của các đơn vị đối với Đoàn cấp trên. Chương trình kiểm tra 
đã thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.

          Bùi Cao Cường
                                             Đoàn Thanh niên Công ty

(Tiếp theo trang 13)
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Trường Mầm non Supe khai giảng năm học mới

Sáng ngày 05/9/2018, Trường Mầm non Supe đã long 
trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2018-
2019.
Đến dự và tặng hoa chúc mừng các cô giáo và học sinh 

trường Mầm non Supe, về phía Thị trấn Hùng Sơn có đồng chí 
Nguyễn Mạnh Truyền, ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ Thị trấn. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao, 
có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty; đồng chí Bùi Cao Cường, Phó Bí thư Đoàn TN Công ty; 
đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn 
Công ty. Về phía Nhà trường có đồng chí Phùng Thị Xuân Hạ, 
Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng Nhà trường và các đồng chí trong 
Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà 
trường và 300 cháu học sinh; đại biểu đại diện Hội cha mẹ học 
sinh, các bậc phụ huynh đưa con, cháu đến tựu trường.

Thay mặt nhà trường, đồng chí Phùng Thị Xuân Hạ,  
Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn khai giảng và đánh trống 
khai trường. 

Năm học 2017-2018, Trường Mầm non Supe đã đạt 
được những thành tích đáng khích lệ, Nhà trường đảm bảo kỷ 
cương, nền nếp; chất lượng giáo dục được nâng cao. 100% số 
trẻ phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng, không có 
trẻ suy dinh dưỡng, thấp, còi. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên tâm huyết với nghề; luôn đoàn kết, xây dựng Nhà trường 
ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học mới, 
Nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, đưa vào khâu đột phá của năm học 
này với chủ đề: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, 
gương mẫu thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử trong Nhà 
trường; đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo”; thi đua dạy tốt, học tốt. Tập thể Nhà 

Đc Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty                
tặng hoa chúc mừng cô trò Trường Mầm non Supe

Cô giáo Hiệu trưởng nổi trống khai trường.

Thời gian qua, bên cạnh việc duy 
trì sản xuất ổn định, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm; 

Công ty không ngừng quan tâm, vun đắp 
mối quan hệ gắn bó thân thiết với bà con 
nông dân. Điều đó thể hiện rõ nét qua 
việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, 
chuyển giao kỹ thuật, nhằm hướng dẫn 
nông dân hiểu rõ, nắm vững phương 
pháp sử dụng phân bón Lâm Thao để 
đạt năng suất cao và tránh được các loại 
phân bón giả, phân bón kém chất lượng. 

Công ty tiếp tục tổ chức có hiệu 
quả nhiều hội nghị hướng dẫn sử dụng 
phân bón Lâm Thao từ cấp xã đến 
cấp huyện và cấp tỉnh. Thông qua các 
Hội nông dân, Hội phụ nữ, Trung tâm 
Khuyến nông, cơ quan Bảo vệ thực vật, 
trong tháng 6, Công ty đã tổ chức 1 hội 

Tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm; xây dựng mô hình 
trình diễn sử dụng phân bón Lâm Thao

nghị cấp tỉnh (tỉnh Vĩnh Phúc), 19 hội 
nghị cấp huyện, 133 hội nghị cấp xã, 
1 hội nghị cấp khu vực ở Thanh Hóa. 
Thông tin từ các hội nghị đã giúp bà con 
nông dân hiểu thấu đáo và sâu sắc hơn 
về tính chất và những ưu việt của sản 
phẩm phân bón Lâm Thao.

 Để minh chứng cho những hướng 
dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao, Công 
ty phối hợp với các địa phương xây dựng 
nhiều mô hình trình diễn, khảo nghiệm 
trên các loại cây trồng ở mọi chất đất của 
các vùng miền khác nhau trong vụ mùa 
2018. Kết quả các mô hình đều cho năng 
suất cao hơn đối chứng từ 10 - 25%, chất 
lượng nông sản và hiệu quả kinh tế được 
nâng lên rõ rệt.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, 
Công ty tiếp tục quảng cáo sản phẩm 

phân bón Lâm Thao trên các phương 
tiện thông tin đại chúng Trung ương và 
địa phương. Đây chính là hình thức giới 
thiệu sinh động và chân thực nhất về 
sản phẩm của Công ty, giúp người tiêu 
dùng dễ nhận biết và đặt niềm tin vào 
sản phẩm phân bón Lâm Thao.

 Với việc làm tốt công tác thị 
trường, sản phẩm phân bón Lâm Thao, 
nhất là NPK-S Lâm Thao không những 
đã đứng vững trên thị trường trong 
nước, thị phần được mở rộng mà các sản 
phẩm Supe lân hạt, Lân nung chảy Lâm 
Thao đã được thị trường Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Malaysia… tin tưởng lựa chọn sử 
dụng, góp phần duy trì sản xuất ổn định 
và phát triển bền vững của Công ty.

Thu Hà

trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 
nhiệm vụ năm học mới.

Như Nguyệt
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Đoàn chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài chiến thắng 
Điện Biên Phủ

Trong 3 ngày, từ 5 - 7/5, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức cho 35 hội viên, 

do đồng chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Hội dẫn đầu, đi thăm một số di tích lịch sử - Chiến trường xưa 
tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Ngày 24/8, tại Khu di tích lịch sử Nhà ngục Sơn La, đoàn 
đã được hướng dẫn viên  thuyết minh về quá trình hình thành, 
các hình thức giam cầm, tra khảo dã man, tàn độc của kẻ thù, 
tinh thần bất khuất kiên trung, biến lao tù thành trường học 
cách mạng. Đứng trước cây đào Tô Hiệu, thăm nơi từng giam 
giữ đồng chí, cảm xúc của mỗi thành viên trong đoàn như 
chùng lại. Nhà ngục Sơn La cùng với nhà tù Côn Đảo, Buôn 
Mê Thuật và Hỏa Lò là chứng tích về sự tàn bạo của chế độ 
Thực dân Pháp, được coi như “Địa ngục trần gian”. Tuy nhiên, 
nơi đây đã đào tạo cho cách mạng, cho Đảng nhiều cán bộ lãnh 
đạo xuất sắc như: đồng chí Tô Hiệu, Trường Chinh, Lê Duẩn, 
Nguyễn Lương Bằng … và rất nhiều đồng chí giữ các cương 
vị trọng trách trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ta đều thử 
thách, rèn luyện và trưởng thành từ Nhà ngục Sơn La.

Ngày 25/8/2018, rời Sơn La đi Điện Biên. Tại thành phố 
Điện Biên, đoàn đã thăm Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, 
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ,  hầm Đại tướng Đờ Cát 
- Xtơ-Ri, thăm đồi A1 - Quyết chiến điểm ác liệt nhất trong 
toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi hơn 3.000 cán bộ, chiến 
sĩ ta đã ngã xuống trong 39 ngày đêm giành giật với địch từng 
tấc đất, từng mét chiến hào, để rồi làm chủ ngọn đồi vào rạng 
sáng ngày 7/5/1954, mở cánh cửa đi tới chiến thắng cuối cùng 
của toàn chiến dịch. 

Chuyến đi đã để lại trong lòng các CCB Công ty những 
cảm xúc khó nói thành lời, thôi thúc, động viên, tăng thêm 
sức mạnh để các anh vượt qua mọi khó khăn, giữ vững phẩm 
chất Người lính “Bộ đội cụ Hồ”, cùng người lao động Công ty 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018, xây dựng Công ty 
phát triển bền vững. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, truyền 
thống đầy ý nghĩa cho hội viên của Hội CCB Công ty.

             Ngày 27/8/2018
         P.Việt

HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY 
THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ngày 21/8/2018, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

(QP&AN) huyện Lâm Thao tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức 
Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2018 cho cán bộ, 
đảng viên Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao.

Tới dự và chỉ đạo buổi khai mạc, về phía UBND huyện 
Lâm Thao có đồng chí Cao Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục 
QP&AN  huyện; đồng chí Ngô Đức sáu, Ủy viên BTV Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm 
Bồi dưỡng Chính trị huyện. Về phía Ban CHQS huyện có 
đồng chí Nguyễn Kiên Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ 
huy Trưởng, Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo 
dục QP&AN huyện. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao có đồng chí Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công 
ty, đại diện Lãnh đạo Phòng Bảo vệ Quân sự, các đồng chí cán 
bộ, đảng viên tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối 
tượng 4 năm 2018.

Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối 
tượng 4 năm 2018 được tổ chức trong thời gian từ ngày 21-
28/8/2018, lớp học theo hai nhóm, nhóm học buổi sáng và 
nhóm học buổi chiều. Nội dung buổi sáng và buổi chiều như 
nhau với sự tham gia của 112 đồng chí cán bộ, đảng viên. Lớp 
Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2018 sẽ được 
các giảng viên của Ban CHQS huyện Lâm Thao và Công an 
huyện Lâm Thao trực tiếp giảng dạy. Kết thúc chương trình 
học sẽ có bài kiểm tra đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận 
cho các học viên. 

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ 
yếu về đường lối của Đảng, quản lý Nhà nước đối với nhiệm 
vụ QP&AN trong tình hình mới. Âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp 
phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương 
vị công tác của từng đồng chí, góp phần xây dựng nền Quốc 
phòng toàn dân và An ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn 
huyện.

Về dự và chỉ đạo Lớp học, đồng chí Cao Xuân Hải, Ủy 
viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội 
đồng Giáo dục QP&AN huyện đã nhấn mạnh những nhiệm vụ 
đối với lớp học: Các học viên phải xác định rõ việc tham gia 
lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng là nhiệm vụ quân sự. Do 
đó, phải chấp hành nghiêm việc điều động học tập, quán triệt 
tốt nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu lớp học; từ đó, xác định rõ về 
trách nhiệm, ý thức tham gia học tập. Nắm vững nội dung và 
phương pháp công tác để khi kết thúc chương trình trở về làm 
tốt nhiệm vụ được phân công, gắn với công tác QP&AN. Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Công ty đảm 
bảo tốt mọi mặt cho lớp học về cơ sở vật chất, giảng viên, giáo 
án, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Các 
đồng chí giảng viên và cán bộ lớp phải duy trì thực hiện tốt 
chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế lớp học. 

Kết thúc khóa học, 100% các học viên được cấp chứng 
chỉ, có từ 70-85% trở lên đạt khá, giỏi.

Nguyễn Hoa

112 ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN DỰ BỒI 
DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018
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Ngày 8/8/2018, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty tổ 
chức Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018.

Tới dự có đồng chí Trung tá Đoàn Văn Quý, 
Trưởng ban Phòng Không Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; đồng 
chí Thượng tá Lê Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối 
Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lâm Thao. 
Về phía Công ty có đồng chí Văn Khắc Minh, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy 
Trưởng Ban CHQS Công ty; đại diện lãnh đạo Phòng Bảo 
vệ Quân sự và các chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện.

Đợt huấn luyện tự vệ năm 2018 nhằm giúp cho các 
chiến sĩ hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm 
vụ Quân sự - Quốc phòng của Công ty, thành thạo kỹ 
thuật, chiến thuật, vũ khí tự tạo của lực lượng tự vệ bộ 
binh và binh chủng; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ 
được giao, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống 
xảy ra.

Thời gian huấn luyện cho các đối tượng năm nay 
bao gồm: Lực lượng tự vệ tại chỗ do Ban CHQS Công 
ty huấn luyện tại Thao trường của Công ty trong tháng 
8 năm 2018; đối với chiến sỹ binh chủng do Ban Phòng 
Không, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ về trực tiếp huấn luyện 
cho đại đội pháo Phòng không 37mm-1 của Công ty 
trong tháng 9 năm 2018 tại Thao trường trận địa Pháo 
của Công ty.

Tới dự và phát biểu tại sự kiện, Thượng tá Lê Văn 
Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Quân sự, Chính trị 
viên Ban CHQS huyện Lâm Thao đã biểu dương và đánh 
giá cao những thành tích đạt được về công tác Quân sự 
Quốc phòng của Công ty trong năm 2017. Ban CHQS 
Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả công 
tác Quân sự, Quốc Phòng, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự trên địa bàn. Năm 2017, Ban CHQS tự 
vệ Công ty được Ban CHQS huyện đánh giá hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Để thực hiện tốt công tác huấn luyện tự vệ 
năm 2018, đồng chí nhấn mạnh cần thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch 
huấn luyện của các cấp và tổ chức huấn luyện sát với thực 
tế của Công ty, vũ khí trang bị hiện có của Công ty; huy 
động quân số tham gia đầy đủ, đạt từ 98% trở lên về quân 
số, huấn luyện đúng nội dung và đủ thời gian, tiến trình 
biểu, giữ gìn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; cán bộ chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong học tập, không ngại khó, ngại khổ; tham gia 
huấn luyện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ 
khí trang bị. Kết quả huấn luyện phải được áp dụng vào 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt các nhiệm 
vụ đột xuất của Công ty khi xảy ra hiện tượng mất an toàn 
trên địa bàn.

Thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự Công ty, đồng chí 
Nguyễn Văn Định, Chính trị viên phó đã thông qua nội 

dung phát động thi đua ra quân huấn luyện năm 2018 
với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết 
thắng” và tư tưởng chỉ đạo “Giữ vững đoàn kết, tăng 
cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, đảm bảo an toàn, 
thi đua quyết thắng” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, 
rộng khắp trong lực lượng tự vệ toàn Công ty, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị 
năm 2018. Thông qua phong trào thi đua góp phần giáo 
dục đội ngũ tự vệ nhận thức rõ vai trò của lực lượng tự vệ 
trong sự nghiệp phát triển của Công ty, huyện, tỉnh và đất 
nước, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Phạm Hồng Quân thay mặt các chiến sĩ 
tự vệ phát biểu giao ước thi đua hứa hẹn quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2018: Huấn 
luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực; kết hợp học 
mới, ôn cũ, lấy thực hành làm chính. Nghiêm túc thực 
hiện tốt nội quy, quy chế mà Ban CHQS Công ty đề ra. 
Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, 
kỹ thuật, chiến thuật, không ngại khó, ngại khổ, đảm bảo 
quân số huấn luyện 100%. Kiểm tra kết thúc các nội dung 
huấn luyện đạt đơn vị khá trở lên. Đảm bảo an toàn tuyệt 
đối về người và vũ khí trang bị.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự Công ty và đại diện 
chiến sĩ tự vệ, Chiến sĩ pháo phòng không đã ký kết giao 
ước thi đua.

Như Nguyệt

Khai mạc huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ của                   
Công ty năm 2018

Ký giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân 
sự giữa lực lượng tự vệ và BCH quân sự Công ty năm 2018 
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Thay đổi mức đóng BHXH, BHYT từ ngày 1-7-2018

Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4,5% = 62.550 
đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng 
tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ 
cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng 
tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ 
cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động (NLĐ), 
người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 
20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức 
hưởng BHYT của chủ thẻ được gia tăng theo. Số tiền cùng 
chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn 
cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 
tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 
triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức 
lương cơ sở (điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 
đồng). Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử 
dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở 
(điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng).

Theo quy định hiện hành, tiền lương tháng đóng BHXH 
bắt buộc đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền 
lương do Nhà nước quy định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp 
bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Riêng với người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn là 1.300.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).

Đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng BHXH 
là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo 
quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp tiền lương tháng của các đối tượng nêu trên 
cao hơn 26.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì tiền 
lương tháng đóng BHXH bằng 26.000.000 đồng.

Từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 
Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Do đó, số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay 
đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Supe, bản tình ca em hát Thu về bên xưởng máy



Trong 2 ngày 18, 19/8/2018, tại Hội trường 
Khu công nhân Supe, Ban Chỉ đạo hiến 
máu tình nguyện Công ty phối hợp với 

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội hiến máu 
tại Công ty với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, 
một cuộc đời ở lại”.

Tới dự Ngày hội hiến máu về phía tỉnh Phú 
Thọ có đồng chí Bùi Văn Huấn, Ủy viên BCH 
Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Chủ 
tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Phó Ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Phú 
Thọ; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Ủy viên BTV, 
Trưởng Ban công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Phú Thọ cùng tập thể các Thầy thuốc, các Y, Bác 
sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tham gia 
tiếp nhận máu tại Công ty. Về phía huyện Lâm 
Thao có đồng chí Lê Văn Phấn, Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ huyện. Về phía Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao có đồng chí Nguyễn Thành 
Công, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo 
hiến máu tình nguyện Công ty; đồng chí Lê Văn 
Hoằng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban 
hiến máu tình nguyện Công ty; đồng chí Nguyễn 
Văn Định, Bí thư Đoàn TN Công ty, Ủy viên 
Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện cùng các đ/c 
trong Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công 
ty; Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Công ty; các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, Bí 
thư Đoàn Thanh niên, Trưởng Ban nữ công của 
các đơn vị; cán bộ Văn phòng Công đoàn, Văn 
Phòng Công ty. 

Ngày hội hiến máu tình nguyện là ngày hội 
truyền thống về lòng nhân ái cứu người mà Công 
ty luôn duy trì và phát động hàng năm. Ngày hội 
hiến máu tình nguyện năm 2018 đã thu hút trên 
300 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu 
và đã tiếp nhận được 371 đơn vị máu.

Trong Ngày hội hiến máu, đồng chí Chủ 
tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Phó Ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Phú Thọ đã 
phát biểu ghi nhận và biểu dương tinh thần tình 
nguyện hiến máu của cán bộ và người lao động 
Công ty.

Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
phát triển, cung ứng phân bón cho cả nước, Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao luôn quan tâm tới 
công tác nhân đạo từ thiện. Ngày hội hiến máu 
của Công ty là một trong những hoạt động có 
ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần, trái 
tim nhân ái và tình thương của con người với con 
người, góp phần làm cho cuộc sống xã hội ngày 
càng tốt đẹp hơn của tập thể cán bộ và người lao 
động Công ty.

Hoa Mua
Một số hình ảnh trong ngày Hội hiến máu tình nguyện

năm 2018 tại Công ty

HƠN 300 TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU        
TÌNH NGUYỆN NĂM 2018 TẠI CÔNG TY 


