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Ngày 3/1/2020, đoàn công tác của tỉnh 
Phú Thọ do đồng chí Hoàng Công 
Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình 
hình sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao. Cùng đi có các đồng chí: 
Dương Hoàng Hương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn 
Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo các Sở,  
Ban ngành của tỉnh và Lãnh đạo huyện 
Lâm Thao.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Quang 
Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và các 
đ/c Lãnh đạo Công ty. 

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, đ/c Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
báo cáo với đoàn công tác về tình hình sản xuất 
kinh doanh năm 2019. Theo đó, năm 2019, thị 
trường phân bón trong nước nói chung và đối 
với Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao nói 
riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: 
Thời tiết, khí hậu bất thuận cho sản xuất nông 
nghiệp; người dân bỏ ruộng ngày càng nhiều do 
thu hút việc làm từ việc mở rộng các khu công 
nghiệp có nguồn thu nhập cao hơn, trong khi 
các doanh nghiệp sản xuất phân bón ngày càng 
gia tăng; sản phẩm phân bón giả, nhái, kém chất 
lượng tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng 
đến doanh nghiệp sản xuất phân bón chân 
chính; dịch tả lợn Châu phi hoành hành trên cả 
nước khiến các mặt hàng nông sản không tiêu 
thụ được; Luật 71/2014/QH13 vẫn chưa được 
sửa đổi, làm cho phần thuế giá trị gia tăng của 
các nguyên liệu phục vụ sản xuất không được 
khấu trừ đầu vào phải đưa vào chi phí sản xuất, 
làm tăng giá thành sản phẩm phân bón, gây bất 
lợi trong cạnh tranh với phân bón nhập khẩu. 
Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2019, giá điện sản 
xuất tăng tới 8,36%, giá A patit cũng tăng thêm 
10% trong khi hàm lượng P2O5  giảm từ 6%-8% 
đã buộc Công ty phải bổ sung thêm lân giàu để 
đáp ứng đủ dinh dưỡng lân theo quy định của 
Nghị định 108. Trong bối cảnh chung khó khăn, 
nhưng Công ty vẫn trụ vững và khẳng định vị 
thế của đơn vị 3 lần được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng. Mốc doanh thu đạt 3.204 

tỷ đồng, giá trị sản xuất công 
nghiệp 3.096 tỷ đồng, đảm bảo 
việc làm và thu nhập ổn định 
cho người lao động, thu nhập 
bình quân 7 triệu đồng/người/
tháng. Đó là những kết quả từ sự 
phấn đấu, nỗ lực không ngừng, 
sự đoàn kết chung sức đồng lòng 
của mỗi cán bộ, người lao động 
trong toàn Công ty và sự ủng hộ, 
giúp đỡ của các đối tác, bạn 
hàng gần xa. 

Tại buổi làm việc, các đại 
biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo 
luận để thấy được những thuận 
lợi, khó khăn đối với quá trình 
sản xuất kinh doanh của Công 

ty, đặc biệt là đưa ra các giải 
pháp để tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy đánh giá 
cao những nỗ lực, cố gắng của 
tập thể cán bộ và người lao động 
Công ty trong năm 2019. Chia 
sẻ với những khó khăn mà Công 
ty đang gặp phải, đồng chí mong 
muốn Công ty tiếp tục phát huy 
truyền thống là lá cờ đầu trong 
lĩnh vực phân bón của cả nước, 
trước mắt khắc phục khó khăn 
để chăm lo cho cán bộ, người 
lao động đón Tết cổ truyền của 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY PHÚ THỌ KIỂM TRA 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐẦU NĂM 2020

 Đ.c Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Phú Thọ và đoàn công tác làm việc 
với Lãnh đạo Công ty

Đoàn công tác thăm các Xí nghiệp sản xuất

(Xem tiếp trang 4)
Chịu trách nhiệm XB: KS. Phạm Quang Tuyến - Ủy viên HĐQT - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đôc Công ty.

Biên tập: Văn phòng Công ty. GPXB số: 07/GP - XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông Phú Thọ cấp ngày 13/1/2020.
In tại Công ty Cổ phần In Phú Thọ - Lưu hành nội bộ
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Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm tri ân khách hàng cùng 
các đơn vị vận chuyển 
thực hiện tốt công tác tiêu 

thụ, sản phẩm phân bón của Công 
ty và đánh giá tổng kết công tác 
tiêu thụ sản phẩm phân bón Lâm 
Thao 6 tháng cuối năm 2019, 
ngày 13/1/2020, Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao tổ chức Hội 
nghị Gặp mặt khách hàng nhân dịp 
đón Xuân Canh Tý 2020.

 Tới dự Hội nghị về phía Công 
ty có các đồng chí: Đỗ Quốc Hội, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Công ty; Hoàng 
Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy; các 
đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc 
Công ty; lãnh đạo các Phòng, Ban, 
Xí nghiệp thành viên trong Công ty; 
các đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm 
của Công ty qua các thời kỳ cùng 
49 đơn vị khách hàng và đơn vị vận 
chuyển trên khắp các vùng miền 
của Tổ quốc đã về dự.

Theo báo cáo kết quả tiêu thụ 
6 tháng cuối năm 2019,  thị trường 
phân bón trong nước nói chung và 
đối với Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao nói riêng còn gặp rất 
nhiều khó khăn, thách thức như: 
Thời tiết, khí hậu bất thuận cho sản 
xuất nông nghiệp; diện tích đất nông 
nghiệp ngày càng bị thu hẹp, người 
dân bỏ ruộng ngày càng nhiều, giá 
bán nông sản thấp không bù đắp chi 
phí đầu tư. Bên cạnh đó là sự cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt của các 
sản phẩm cùng loại và thay thế trên 
thị trường; các sản phẩm phân bón 
giả, nhái, kém chất lượng vẫn còn 
gia tăng.... Với mục tiêu phát triển 
thương hiệu, giữ vững ổn định và 
phát triển thị phần trên thị trường, 
Công ty đã linh hoạt nắm bắt, dự 
đoán diễn biến thị trường theo từng 
thời điểm mùa vụ, tranh thủ thời cơ 
tạo ra những thuận lợi cho Công ty 
và khách hàng trong công tác tiêu 
thụ sản phẩm phân bón, đáp ứng 
được yêu cầu thị trường sản xuất 
nông nghiệp. Quan tâm, chú trọng 
và tăng cường công tác tiếp thị sản 
phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng 

bằng nhiều hình thức như tổ chức 
thực hiện mô hình trình diễn bón 
phân Lâm Thao; Hội nghị hướng 
dẫn sử dụng phân bón theo quy 
trình bón phân khép kín cho các loại 
cây trồng; Thông tin quảng cáo sản 
phẩm trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên các tài liệu, tờ 
rơi, tập tin, tạp chí…để hướng dẫn 
người nông dân lựa chọn sử dụng 
phân bón Lâm Thao mang lại hiệu 
quả kinh tế cao trong sản xuất 
nông nghiệp. Linh hoạt điều chỉnh 
và áp dụng các cơ chế, chính sách 
về tiêu thụ sản phẩm kịp thời, phù 
hợp với diễn biến từng thời điểm 
mùa vụ. Khai thác tối đa các loại 
hình phương tiện vận chuyển bằng 
đường sắt, đường biển. 6 tháng cuối 
năm 2019, sản lượng phân bón tiêu 
thụ đạt 361.465 tấn. Trong đó Supe 
lân 159.895 tấn; NPK-S các loại 
201.569 tấn. Cả năm 2019, tổng sản 
lượng phân bón tiêu thụ đạt 763.376 
tấn. Trong đó Supe lân 300.388 tấn; 
NPK-S các loại 443.006 tấn; Lân 
nung chảy 19.982 tấn. 

Để hoàn thành kế hoạch tiêu 
thụ phân bón Lâm Thao quý I năm 
2020, Công ty mong muốn các quý 
khách hàng tổ chức thực hiện tốt 
hơn nữa công tác nhận và tiêu thụ 
sản phẩm phân bón Lâm Thao với 
sản lượng theo cam kết. Đồng thời, 
thực hiện nghiêm chỉnh việc phân 
vùng tiêu thụ như đã thỏa thuận 

trong hợp đồng, theo đó, sắp xếp 
và hoàn chỉnh hệ thống bán hàng 
cấp 2, cấp 3 của khách hàng; phối 
hợp với Công ty để tăng cường hơn 
nữa công tác tiếp thị sản phẩm phân 
bón Lâm Thao trên địa bàn tiêu thụ. 
Về phía Công ty cam kết sẽ tăng 
cường và cải tiến công tác quản trị 
trong hệ thống sản xuất kinh doanh 
của Công ty ở tất cả các lĩnh vực 
từ nguyên vật liệu đầu vào để sản 
phẩm có giá bán cạnh tranh nhất 
trên thị trường, nguồn nhân lực và 
tổ chức sản xuất để có chất lượng 
sản phẩm tốt. Đồng thời, Công ty sẽ 
nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện 
các cơ chế chính sách bán hàng tốt 
nhất để tháo gỡ những khó khăn về 
tiêu thụ sản phẩm ở từng thời điểm 
cho khách hàng trên cơ sở đảm 
bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của nhà sản xuất, nhà cung ứng và 
người tiêu dùng. Mặt khác, Công 
ty sẽ tiếp tục cơ cấu lại hệ thống 
khách hàng theo vùng miền. Xây 
dựng, hoàn chỉnh và áp dụng các 
chế tài mạnh về vi phạm vùng tiêu 
thụ. Về công tác thị trường, Công ty 
sẽ đồng hành và trách nhiệm cùng 
khách hàng quan tâm chú trọng tổ 
chức thực hiện các chương trình 
tiếp thị sản phẩm một cách toàn 
diện và kịp thời theo yêu cầu của 
thị trường. 

GẶP MẶT KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP ĐÓN
Xuân Canh Tý

(Xem tiếp trang 4)
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GẶP MẶT KHÁCH HÀNG NHÂN DỊP ĐÓN XUÂN...

dân tộc. Công ty cần phân tích làm rõ 
những khó khăn, tồn tại, thách thức; 
chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách 
quan; nhận diện lại xu hướng sản xuất 
nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập 
để có chiến lược sản xuất kinh doanh 
phù hợp. Đồng thời, cần rà soát lại 
mô hình quản trị, xem xét lại tổ chức 

Thay mặt đại biểu khách hàng cùng 
các đơn vị vận chuyển phân bón Lâm 
Thao, đại diện Lãnh đạo Công ty CP Vật 
tư Nông nghiệp Lạng Sơn và Công ty 
CP Tập đoàn Hoành Sơn, Hà Tĩnh đã có 
nhiều ý kiến đóng góp tích cực về nhận 
diện những khó khăn ảnh hưởng đến tình 
hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong năm 2019, đồng thời đưa ra những 
giải pháp giúp Công ty vượt qua khó khăn 
trong thời gian tới như: Công ty không 
ngừng đầu tư cải tiến kỹ thuật để nâng cao 
chất lượng sản phẩm; giảm giá thành sản 
phẩm phù hợp với thực tế hiện nay; đẩy 
mạnh công tác quảng bá thị trường, đồng 
thời sắp xếp, định biên lao động hợp lý. 

Đặc biệt, Hội nghị rất vinh dự được 
lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu 
của các đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm 
Công ty qua các thời kỳ, nhằm giúp Công 
ty có những giải pháp tốt nhất để vượt 
qua khó khăn hiện nay, duy trì sản xuất 
ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn 
định cho người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Tuyến  bày tỏ lời 
cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo tiền 
nhiệm đã luôn quan tâm ủng hộ và dõi 
theo bước đường phát triển của Công ty. 
Đồng thời, Tổng Giám đốc Công ty cũng 
gửi lời cảm ơn tới các đại lý và đơn vị vận 
tải trong năm 2019 vừa qua đã luôn đồng 
hành và chia sẻ cùng Công ty đảm bảo sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhân dịp 
chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, đồng 
chí Tổng Giám đốc Công ty chúc các 
đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm cùng toàn 
thể hệ thống tiêu thụ, đơn vị vận tải và gia 
đình năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc 

và thành đạt; tiếp tục chung vai, 
sát cánh với Công ty chia sẻ 
khó khăn, phấn đấu hoàn thành 
toàn diện mục tiêu sản xuất kinh 
doanh năm 2020. 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ 
Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty; đồng chí Vũ 
Xuân Hồng, Phó Tổng Giám 
đốc trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu 
tiêu thụ phân bón năm 2019 cho 
Công ty CP Tập đoàn Hoành 
Sơn, Hà Tĩnh. Biểu dương Công 
ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh, 
Hà Nội; Công ty TNHH TM 
Thủy Ngân, Yên Bái. Trao mức 
thưởng loại A cho Công ty CP 
Vật tư KTNN Bắc Giang; Công 
ty TNHH TM Hải Hiền; Công 
ty CP Việt-Pháp, Vĩnh Phúc vì 
đã thực hiện tốt công tác tiêu thụ 
sản phẩm phân bón Lâm Thao 
đạt sản lượng cao trong 6 tháng 

cuối năm 2019. Khen thưởng 2 
đơn vị tiêu thụ NPK hàm lượng 
dinh dưỡng cao: Công ty CP 
Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty 
CP Vật tư Nông nghiệp Cao 
Bằng. Trao tặng Giấy khen 
của Tổng Giám đốc Công ty 
CP Supe PP&HC Lâm Thao 
cho 6 khách hàng: Công ty CP 
Tập đoàn Hoành Sơn, Hà Tĩnh; 
Công ty TNHH TM Thủy Ngân; 
Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà 
Anh, Hà Nội; Công ty CP Vật 
tư KTNN Bắc Giang; Công ty 
CP Việt-Pháp, Vĩnh Phúc; Công 
ty TNHH TM Hải Hiền. Khen 
thưởng Công ty CP Vận tải 
Đường sắt Hà Nội đã thực hiện 
tốt công tác vận chuyển phân 
bón của Công ty, góp phần hoàn 
thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của Công ty 6 tháng cuối 
năm 2019.

Nguyễn Hoa

quản lý, phấn đấu tiết kiệm chi phí để 
nâng cao hiệu quả sản xuất. Đối với 
các đề xuất về cơ chế, chính sách của 
Công ty, đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các 
ngành chức năng nghiên cứu, xem 
xét tổ chức các chương trình nghị 
sự có sự tham gia của các bộ, ngành, 

doanh nghiệp để cùng đánh giá tình 
hình, đề xuất ý kiến tháo gỡ khó khăn 
cho các doanh nghiệp.

Nhân dịp năm mới 2020, đồng 
chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Hoàng Công Thủy chúc tập thể cán 
bộ và người lao động Công ty tiếp tục 
đoàn kết, nỗ lực thống nhất cao, sản 
xuất kinh doanh ngày càng phát triển, 
để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Hoa Mua

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 3)

(Tiếp theo trang 2)

Đ/c Tổng Giám đốc Công ty - Phạm Quang Tuyến phát biểu tại Hội nghị
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Ngày 13/1/2020, tại Công ty CP Supe PP&HC 
Lâm Thao, Công đoàn Công Thương Việt 
Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phối 

hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức Chương trình 
“Tết Sum vầy” mừng Xuân Canh Tý 2020.

Tham dự  chương trình, về phía Công đoàn Công 
Thương Việt Nam có đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó 
Chủ tịch và lãnh đạo các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, 
chính sách pháp luật. Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Về phía 
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có đồng 
chí Nguyễn Huy Thông, Phó Chủ tịch và các đồng 
chí cán bộ cùng đi. Về phía Công ty có các đồng chí: 
Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy; Lê Văn 
Hoằng, Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trong 
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; đ/c Nguyễn Văn 
Định, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; đ/c Sa Thị 
Hải Vân, Trưởng ban nữ công Công ty; Chủ tịch Công 
đoàn và Trưởng Ban nữ công các đơn vị trong Công 
ty cùng 26 người lao động đại diện cho những người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn Công ty 
đã về dự.

Thay mặt Công ty, đồng chí Tổng Giám đốc 
Phạm Quang Tuyến báo cáo với Lãnh đạo Công đoàn 
cấp trên về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 
Theo đó, năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng sức, 
đồng lòng, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, 
ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn 
định cho người lao động. Đặc biệt là Công ty đã lo 
Tết chu đáo cho người lao động, thực hiện đầy đủ, 
kịp thời chế độ tiền lương, thưởng, các khoản phúc 
lợi, quà Tết cho người lao động Công ty. Tổng Giám 
đốc Công ty cũng bày tỏ vui mừng và cảm ơn sâu sắc 
trước sự quan tâm của Công đoàn Công Thương và 
Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp HCVN và coi đây 
là niềm động viên đối với những người lao động tại 
Công ty, là nguồn động lực để Công ty tiếp tục nỗ lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 
2020, đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch Công 
đoàn Công Thương Việt Nam và đồng chí Nguyễn 
Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã gửi lời chúc 
mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, người lao động 
Công ty có một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc; đồng 
thời, thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất kinh doanh, 
điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, người lao 
động Công ty; ghi nhận và biểu dương những thành 
tích, nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, người lao động 
Công ty trong thời gian qua, đồng chí mong muốn tập 
thể đơn vị tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đơn vị cần phối hợp 
với các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm vận động, động 

viên cán bộ, người lao 
động Công ty tổ chức đón 
Tết lành mạnh, an toàn và 
tiết kiệm, tuyệt đối không 
tham gia giao thông khi đã 
uống rượu, bia... tạo điều 
kiện tốt nhất để mọi người 
đón Xuân vui vẻ hạnh phúc.

Trong dịp này, Quỹ 
An sinh xã hội Tập đoàn 
đã tặng quà cho trên 
400 công nhân lao động 
Công ty có hoàn cảnh 
khó khăn với tổng số tiền  
213.500.000 đồng nhằm 
giúp người lao động đón 
Tết thêm vui vẻ, đầm ấm; 
trao hỗ trợ xây dựng “Mái 
ấm hóa chất” 30 triệu 
đồng cho anh Hà Kế Tài 
là đoàn viên Công đoàn 
Công ty, với mong muốn 

động viên gia đình anh Tài 
tiếp tục nỗ lực vượt lên khó 
khăn, ổn định cuộc sống và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Công đoàn Công 
Thương tặng quà cho 16 gia 
đình người lao động Công 
ty có hoàn cảnh khó khăn 
với tổng số tiền 16.000.000 
đồng.

Cũng trong chương 
trình, đoàn công tác của 
Công đoàn cấp trên đã thăm 
các đơn vị trực tiếp sản xuất 
của Công ty như Xí nghiệp 
Supe 1 và Supe 2. Tại các 
đơn vị, Lãnh đạo Công đoàn 
cấp trên đã ân cần thăm hỏi, 
tặng quà và chúc Tết tới toàn 
thể cán bộ, người lao động. 

Thanh Mai 

“Tết Sum vầy” 2020 
TRÊN 400 CNLĐ ĐƯỢC NHẬN QUÀ TẾT

Các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn cấp trên
 tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn cấp trên 
trao hỗ trợ “Mái ấm hóa chất” cho đoàn viên Hà Kế Tài
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Nhằm nắm bắt tình hình SXKD và đời sống việc 
làm của người lao động, vừa qua, Công đoàn 
CNHC Việt Nam đã đi thăm và làm việc với một 

số đơn vị khó khăn trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Qua các buổi làm việc, mặc dù tình hình SXKD 

của các đơn vị trong Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, 
như hàng tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, biến động lao 
động lớn,...; nhưng Công đoàn CNHC Việt Nam vẫn tin 
tưởng vào sự Lãnh đạo của Tập đoàn, sự đồng hành của 
người lao động sẽ giúp các đơn vị vượt qua giai đoạn 
khó khăn này.

Bên cạnh việc trao đổi, định hướng hoạt động công 
tác Công đoàn tại các đơn vị khó khăn, đơn vị thoái 
vốn, đơn vị không giữ cổ phần chi phối trong thời gian 
tới, Công đoàn CNHC Việt Nam cũng đề xuất các đơn 
vị tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo cho người 
lao động. Đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội cho 
người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

sắp đến, đảm bảo 100% người lao động có cái Tết ấm no.
Ngoài ra, Công đoàn CNHC Việt Nam còn giải 

quyết kịp thời kiến nghị của Công đoàn các đơn vị, 
nhằm tháo gỡ khó khăn, tổ chức các phong trào thi 
đua phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong SXKD năm 
2019, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động.

Về phía mình, Công đoàn CNHC Việt Nam tiếp 
tục hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị như Công ty CP 
Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình, Công ty CP DAP - Vinachem, Công ty 
CP Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao... để duy trì các phong trào, cải tạo 
môi trường làm việc, khen thưởng người lao động, khen 
thưởng một số đại lý tiêu thụ sản phẩm và tặng quà cho 
người lao động có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó 
khăn... nhằm động viên người lao động yên tâm công 
tác, gắn bó với doanh nghiệp.

     Phạm Huệ

Hòa trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Canh Tý 
2020, ngày 10-1-2020, Trường mầm non Supe long 
trọng tổ chức “Lễ hội mừng Xuân”.

Tới dự và chia vui với Nhà trường, về phía Phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Lâm Thao có đồng chí Nguyễn Thị Hương 
Nhị, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo. Về phía Công ty có các đồng 
chí: Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn 
Định, Bí thư Đoàn Thanh niên; Sa Thị Hải Vân, Trưởng Ban nữ 
công; Triệu Quốc Hưng, Trưởng Phòng Y tế. Về phía Hội cha mẹ 
học sinh có đồng chí Phạm Thị Bích Hồng, Hội trưởng. Về phía 
Nhà trường có các đồng chí: Võ Thị Bích Lệ, Bí thư Chi bộ, Phụ 
trách Nhà trường; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu Trưởng cùng 
toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh và 
toàn thể các cháu học sinh có mặt đông đủ.

Phát biểu tại “Lễ hội mừng Xuân” của Nhà trường, đồng 
chí Võ Thị Bích Lệ, Bí thư Chi bộ, Phụ trách Nhà trường cho 
biết: Thời gian qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Lâm Thao, Ban Lãnh đạo Công ty và sự 
hỗ trợ đắc lực của các bậc phụ huynh trong trường, từ đó đã đem 
lại nhiều kết quả đáng kể trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng 
và giáo dục trẻ của Nhà trường. Năm học 2019-2020, tập thể 
cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường luôn đoàn kết, 
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng chăm 
sóc và giáo dục của Nhà trường.

 “Lễ hội mừng Xuân” của Nhà trường diễn ra với những 
tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân do cô trò 
của trường thể hiện. Đặc biệt, tại sự kiện này đã diễn ra bữa 
tiệc buffet thân thiện và ấm áp do các cô giáo cùng các bậc phụ 

TẠI TRƯỜNG MẦM NON SUPE

huynh thiết kế và chuẩn bị cho các cháu, nhằm 
nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và 
giáo dục của Nhà trường, góp phần phát triển 
thể chất cho trẻ.

 “Lễ hội mừng Xuân” của Nhà trường đã 
mang đến niềm vui, phấn khởi tới đông đảo các 
cháu học sinh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 
viên Nhà trường và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc 
trong lòng các đại biểu, bậc phụ huynh.

    Nguyễn Hoa      

“Lễ hội mừng Xuân”
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Năm nay, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự 
hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên 

cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. 

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ 
ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất 
về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và 
sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng đã không ngừng 
tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước 
bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta 
đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây 
dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 
được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, với quyết 
tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bám 
sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ban hành 4 nghị 
quyết và 01 quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
then chốt là xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã 
ban hành 124 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy 
định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn...) về công tác xây 
dựng Đảng, trong đó kịp thời ban hành các nghị quyết 
để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, 
quan trọng. Việc Trung ương ban hành kịp thời, đồng bộ 
hệ thống văn bản trên hầu hết trên các lĩnh vực đã tạo cơ 
sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Công tác xây 
dựng Đảng đã đạt được những chuyển biến tích cực và 
kinh nghiệm quan trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, 
năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên; 
Đảng luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức 
trong bối cảnh trong nước, khu vực, thế giới có nhiều 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và có những 
quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. 
Bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Đảng được 
giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp từng bước 
được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình của 
cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc ngăn chặn, xử lý tiêu 
cực, sai phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 
lãng phí có chuyển biến rõ nét. Từ đầu nhiệm kỳ Đại 
hội XII của Đảng đến nay đã có trên 50 nghìn cán bộ, 
đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 70 cán bộ 
thuộc diện Trung ương quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. Tinh thần, thái độ 
phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với 
công việc được giao được nâng lên, góp phần khắc phục 
một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối 
với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều 
việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang 
tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước 
ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối 
chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia 
rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng 
ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và 
nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập 
trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Phương 
hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 
nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ 
vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên 
phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, 
đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ 
giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh 
đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới 
tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững 
tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển 
kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế 
và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

NGUYỄN VĂN

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
 xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh
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Ngày 9/8/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Đặng Hoàng An dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Công Thương 
đến thăm và làm việc tại Công ty. Cùng đi với đoàn 
có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa 
chất; Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thứ trưởng Đặng 
Hoàng An ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong 
công tác điều hành, quản lý để duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2019 và những kết quả khả quan 
trong 7 tháng năm 2019. Thứ trưởng chỉ đạo, trong thời 
gian tới, Công ty cần tăng cường công tác quản trị, công 
nghệ, tối ưu hoá, tiết giảm chi phí tạo đà tăng trưởng 
tốt. Đề cập đến Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Luật về thuế theo hướng đưa phân 
bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), hiện 
Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu để sửa 
đổi Luật, nên các doanh nghiệp vẫn đứng trước khó 
khăn và phải nỗ lực vượt qua.

Ngày 18 và 19/6/2019, Công ty tổ chức thành công 
Hội nghị Người lao động năm 2019. Tại Hội nghị, đồng 
chí Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa 
đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động 
về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và 
xây dựng cơ bản. Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị 
quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 
2019” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Ngày 8/4/2019, Đoàn cơ quan đại diện Bộ An ninh 
Lào tại Việt Nam do đồng chí Đại tá Bun-lặm phạ xay-
sổm bắt, Trưởng cơ quan đại diện làm Trưởng đoàn đã 
đến thăm và làm việc tại Công ty. Cùng đi với đoàn có 
các đồng chí cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ và Công 
an huyện Lâm Thao. Đại tá Bun-lặm phạ xay-sổm bắt, 
Trưởng cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam 
đánh giá cao về Công ty, một doanh nghiệp sản xuất 
phân bón và hóa chất hàng đầu Việt Nam. Đồng chí 
mong muốn trong thời gian tới, Công ty sẽ xuất khẩu 
nhiều hơn nữa các sản phẩm phân bón Lâm Thao sang 
thị trường Lào để giúp bà con nông dân Lào đẩy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và tăng thu nhập 

2019 SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA CÔNG TY

Sáng ngày 13-3-2019, Đoàn khảo sát của Ủy ban 
Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thiếu tướng 
Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng 
và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Công ty. Tại buổi làm việc, Thiếu 
tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả mà Công ty đạt được trong thực hiện 
chính sách pháp luật về Dân quân tự vệ và Lực lượng 
dự bị động viên. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến kiến 
nghị của Công ty để báo cáo với Quốc hội khi tiến hành 
sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng An ninh trong thời 
gian tới.

Tại Lễ tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành 
Công Thương, giai đoạn (2009 - 2019) diễn ra vào tối 
ngày 21/5/2019 tại Hà Nội do Bộ Công Thương tổ chức, 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự là một 
trong các đơn vị được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham 
gia, tổ chức, thực hiện chương trình hành động của 
Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 
(2009 - 2019).

Ngày 6/5/2019, tại Phòng họp số 1 Công ty đã diễn 
ra Hội nghị thống nhất phương thức bán phân bón chậm 
trả cho bà con nông dân tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội 
nghị, về phía Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ có đồng chí 
Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cùng 
Chủ tịch Hội Nông dân các huyện trong toàn tỉnh. Tại 
hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về hình thức 
phân bón chậm trả và giá cả thanh toán để nhằm đảm 
bảo việc cung ứng phân bón cho bà con nông dân các 
xã trong tỉnh được thuận tiện và đạt hiệu quả cao, góp 
phần ổn định sản xuất nông nghiệp và phát triển nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

10
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Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 

năm 2019” “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao 
đẹp” . Trong 2 ngày 10,11/8/2019, tại Hội trường KCN, 
hơn 400 CB, người lao động Công ty đã cùng tham gia 
hiến máu. Hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự 
sống của con người mà còn là một hành động cao cả, 
một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái 
và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện 
sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của người lao 
động Công ty.

10

suất trị giá 500.000 đồng) và Công đoàn Công ty trao 
tặng cho 69 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 
nữ công nhân lao động Công ty có hoàn cảnh khó khăn. 
Công ty Bột giặt Lix, đơn vị thành viên của Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam trao tặng 50 suất quà cho nữ công 
nhân lao động Công ty.

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/
TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 
năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 17/8/2019, Công 
ty CP Supe PP&HC Lâm Thao tổ chức Lễ dâng hương, 
báo công với  Bác tại Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông, 
huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Đồng thời, Công ty đã 
trao tặng 3 tấn phân bón NPK-S Lâm Thao các loại  cho 
Ban quản lý Khu di tích lịch sử K9 (thuộc Ban quản lý 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) để chăm bón vườn cây tại 
Khu di tích này.

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam và 09 năm Ngày phụ nữ Việt 
Nam, ngày 19/10/2019, tại Sân Vận động Supe Lâm 
Thao, Công đoàn Công ty tổ chức Ngày Hội thể thao 
nữ công nhân lao động Công ty. Ngày Hội thể thao nữ 
công nhân lao động Công ty có 138 vận động viên tham 
gia ở 03 nội dung thi đấu: Kéo co, chạy cự ly ngắn 
100m nữ, bóng đá nữ. Đây là hoạt động thể dục thể thao 
sôi nổi, tập hợp đông đảo lực lượng vận động viên là 
nữ công nhân lao động Công ty, nhằm tăng cường giao 
lưu kết nối giữa nữ công nhân lao động trong Công 
ty, đồng thời tạo một sân chơi lành mạnh cho phong 
trào thể dục thể thao nói chung và phong trào thể dục 
thể thao trong nữ công nhân lao động nói riêng, góp 
phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe, quyết tâm vượt 
qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2019. Nhân dịp này, Công đoàn Công 
nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng 10 suất quà (mỗi 

Ngày 16/12/2019, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ 
kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an: Chỉ thị 
số 04/CT-BCA-V28 về “Tăng cường xây dựng, củng cố 
nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Chỉ thị số 04); 
Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 về “Đẩy mạnh phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
trật tự trong tình hình mới” (Chỉ thị số 07); Chỉ thị số 
09/CT-BCA-V28 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo” (Chỉ thị số 
09). Tại sự kiện này, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 
15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2019.

              (Bộ phận Tuyên truyền - VPCT tổng hợp)



10 XUÂN CANH TÝ - 2020

Trải qua hơn 57 mùa dệt gấm 
thêu hoa; Xuân Canh Tý này, 
Công ty CP Supe PP&HC 

Lâm Thao mừng xuân mới với tâm 
thế của những người gắn bó với 
Công ty qua từng bước thăng trầm, 
nhiều thế hệ cán bộ công nhân bồi 
hồi nhớ lại thời khắc lịch sử, thời 
khắc cách đây hơn 57 năm, Nhà máy 
Supe Phốt phát Lâm Thao náo nức 
đón tin vui: mẻ phân bón Supe lân 
đầu tiên đã ra lò!

Ngày đó, cán bộ công nhân 
Nhà máy ai ai cũng mừng, ai ai cũng 
nghĩ, cũng bảo: Vận hội là đây! 
Thành công là đây! Ấm no hạnh 
phúc là đây! Và cam go, thử thách 
cũng là đây! Vâng, thành công, hạnh 
phúc ấm no lẽ đương nhiên không 
phải tự dưng mà có! Hạnh phúc ấm 

thuộc tính, đó là bản lĩnh của người 
Supe Lâm Thao cần cù, đoàn kết, tự 
tin và sáng tạo.

Hơn 57 năm qua dước sự chỉ 
đạo sâu sát của các cấp Bộ ngành, 
đặc biệt là sự lãnh đạo kiên quyết, 
năng động và sáng tạo của các thế hệ 
lãnh đạo Công ty, chúng ta đã gặt hái 
được những mùa vàng bội thu trên 
mọi mặt: năng suất, chất lượng, an 
toàn, hiệu quả, ổn định việc làm và 
thu nhập, đời sống vật chất và tinh 
thần ngày một nâng cao, các hoạt 
động xã hội, nhân đạo từ thiện … 
Đó là thành quả của 57 năm lãnh đạo 
và công nhân lao động Công ty biết 
chung sức đồng lòng, biết lấy tâm 
sáng làm nền, lấy tài năng làm trọng, 
lấy cái chung đặt lên trên mọi riêng 
tư, luôn biết nuôi dưỡng những mầm 

tình kết nối các thế hệ. Màu xanh 
của Ba nhành lá cọ - Biểu tượng tự 
hào của Công ty. Màu xanh của dòng 
lân xanh ngày đêm tuôn hối hả. Và, 
có cả ở đó màu xanh của tình yêu 
đôi lứa, màu xanh của nhạc họa thi 
ca… tạo nên cuộc sống nơi đây càng 
thêm đẹp tươi, tròn đầy và lãng mạn. 
Đi đến đâu cũng bắt gặp những ánh 
mắt vui tươi, chan chứa yêu thương, 
là biết lòng người Supe Lâm Thao 
rộng mở và thân thiện đến nhường 
nào! Sự rộng mở, thân thiện, tự tin 
và hạnh phúc thể hiện trên những 
gương mặt biết mình là người làm 
chủ, biết mình nắm trong tay chìa 
khóa của sự thành công. Sức mạnh 
của niềm tin là động lực giúp khối 
đoàn kết thêm vững chắc, và thành 
công là tất yếu.

Những năm qua, do các yếu tố 
về chính sách, về thị trường và sự 
khắc nghiệt của thời tiết, không phải 
lúc nào sản xuất kinh doanh của 
Công ty cũng thuận buồm xuôi gió. 
Tuy nhiên, với truyền thống đoàn 
kết, đặc biệt là niềm tin sâu sắc, 
các thế hệ công nhân vẫn đồng tâm 
đồng sức, cùng Công ty từng bước 
vượt qua khó khăn, tiếp tục trên con 
đường xây dựng và phát triển, ổn 
định sản xuất. 

Trước thềm Xuân Canh Tý, mỗi 
người lao động trong Công ty đều 
mang trong mình một niềm tin vững 
chắc. Tin vào sự thay da đổi thịt đi 
lên của Công ty, tin vào sức mạnh 
của khối đoàn kết đã có truyền thống 
hơn 57 năm qua, tin vào sự thành 
công trong năm mới. Dễ dàng nhận 
thấy điều đó trong từng gian máy, 
trong từng góc nhỏ khuôn viên Công 
ty, trong hệ thống thiết chế văn hóa 
và khu vực người lao động đang sinh 
sống, trong từng ánh mắt nụ cười của 
người lao động. Không có niềm tin, 
sao họ có thể có được tinh thần hăng 
say lao động nhường kia? Không có 
niềm tin, sao họ có thể đồng hành, 
chung sức chung lòng cùng Công ty 
vượt qua bao thăng trầm sóng gió, 
để hôm nay vẫn tự hào đứng trong 
hàng ngũ các thế hệ công nhân Supe 
Lâm Thao? 

Đi dưới nắng xuân vàng như 
mật, Supe Lâm Thao đang vững 
vàng bước vào những mùa hoa đầy 
sắc thắm hương thơm, với niềm tin 
vững chắc vào một tương lai 
tươi sáng. 

   Hiền Diệu

Xuân Của Niềm Tin

no là mơ ước ngàn đời, thành công 
là động lực nội tâm, là đích đến 
của khát vọng giàu đẹp, văn minh. 
Vì vậy phải trải qua muôn vàn khó 
khăn, với biết bao nhiêu mồ hôi, 
nước mắt và cả máu đã đổ xuống, 
niềm vui về sự thành công và hạnh 
phúc ấm no mới kết tinh, mới bền 
lâu, mới cho mùa bội thu hoa trái 
ngọt lành.

Sự khởi đầu bao giờ cũng gặp 
muôn vàn mới lạ, khó khăn. Bởi còn 
đó trăm góc khuất, sức ì trong lòng 
người và trong thói quen cũ với tư 
duy lạc hậu, mà chúng ta từng bước 
phải vượt qua. Bao giờ cũng vậy, 
mỗi khi gặp ghềnh thác, trở ngại, 
gian truân, mà lòng ta không nản 
chí, dạ ta chẳng buông xuôi, thì trăm 
cái khó sẽ nảy vạn cái khôn. Đó là 

non, hạt giống, ươm mầm sáng tạo 
cho công cuộc đổi mới và phát triển 
hôm nay và mai sau. Và đó cũng là 
thành quả xứng đáng của người lao 
động khi đặt trọn niềm tin vào các 
thế hệ thuyền trưởng chèo lái con tàu 
Supe Lâm Thao, đồng lòng tạo khối 
đoàn kết vững mạnh, đưa Công ty 
ngày càng phát triển.

Xuân Canh Tý này, các thế 
hệ đã từng làm việc tại Supe và cả 
khách bạn về thăm Công ty sẽ được 
chứng kiến sự thay da đổi thịt từng 
ngày của Công ty khi gặp những con 
đường, những khuôn viên, vườn hoa 
nhỏ rải rác trong khuôn viên Công 
ty, tất cả tạo nên một bức tranh Xuân: 
xanh - sạch - đẹp. Cả Công ty như 
rợp một màu xanh trong lành, mơn 
mởn, tươi mới. Màu xanh của nghĩa 

Supe Lâm Thao
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phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 
trường trong những ngày Tết...

Tại Văn phòng Công ty, nhà 
hành chính, các Xí nghiệp và khu 
công nhân đều tổ chức vệ sinh, lắp 
đèn trang trí, treo cờ Tổ quốc, băng 
khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, 
khích lệ tinh thần thi đua sản xuất 
kinh doanh. 

Các phòng chức năng, Xí nghiệp 
Đời sống và cán bộ Công đoàn các 
đơn vị tổ chức tốt việc lĩnh, cấp phát 
chu đáo, đúng, đủ quà Tết của Công 
ty cũng như của các Xí nghiệp, của 
các tổ, ca sản xuất đến tận tay cán 
bộ, người lao động từ những ngày 
trước Tết. 

Công đoàn Công ty đã tổ chức 
trao quà cho các gia đình cán bộ, 
công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn và các gia đình đã nghỉ hưu có 
hoàn cảnh khó khăn.

Trong những ngày chuẩn bị đón 
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, để 
động viên cán bộ, người lao động, 
đặc biệt các đơn vị vẫn duy trì sản 
xuất và phục vụ sản xuất, Đoàn cán 
bộ Công đoàn Công Thương và Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn 
Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 
đã về thăm, tặng quà và chúc Tết 
Công ty. 

Không dừng lại ở việc đến 
thăm, chúc Tết các Xí nghiệp, công 
nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ lãnh 
đạo và Công đoàn cấp trên còn đến 
thăm hỏi, tặng quà, động viên những 
người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn .

Chăm lo trọn vẹn cho cán bộ, 
người lao động, Công ty còn góp 
phần chung tay lo Tết cho người 
nghèo trên địa bàn. Nhiều suất quà 
của tập thể người lao động Công ty, 
của đoàn viên, hội viên các tổ chức, 
đoàn thể đã được trao cho các hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 8 
khu dân cư trên địa bàn quanh khu 
công nhân. 

Trong những ngày Xuân, để 
tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 
cán bộ, người lao động  và nhân dân 
trên địa bàn dân cư, Công đoàn và 
Nhà Văn hóa Công ty có kế hoạch tổ 
chức đón giao thừa và nhiều trò chơi 
dân gian khác tại khu công nhân ở 
Thị trấn Hùng Sơn.

Những ngày này, đến Công ty 
CP Supe PP&HC Lâm Thao, ai cũng 
dễ dàng cảm nhận khí thế thi đua lao 
động sôi nổi đầu năm mới; cảm nhận 
nét Xuân Canh Tý đang về.

   Ngọc Anh

Mùa Xuân đang về
Supe Lâm Thao

Cũng như các doanh nghiệp 
khác, do nhiều yếu tố bất lợi 
nên sản xuất kinh doanh của 

Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
năm 2019 gặp nhiều khó khăn. Mặc 
dù vậy, Công ty đã hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp 
theo giá thực tế đạt 3.096 tỷ đồng; 
Nộp ngân sách 42 tỷ đồng; doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
đạt 3.204  tỷ đồng. Sản xuất được 
165.397 tấn Axit Sunfuric; tiêu thụ 
14.972 tấn Axit thương phẩm; Supe 
lân sản xuất 448.064 tấn; tiêu thụ 
300.388 tấn; Lân nung chảy sản xuất 
34.528 tấn; tiêu thụ được 19.982 
tấn; NPK-S sản xuất 415.744 tấn các 
loại; tiêu thụ 443.006 tấn các loại.

Những ngày này, các dây chuyền 
Axít, Supe, Xí nghiệp NPK1,2,3,4 
được huy động làm việc với năng 
suất cao.

Để sản xuất ổn định, trong thời 
gian trước, trong và sau Tết Nguyên 
đán, các đơn vị đã chủ động làm tốt 
công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa 
chữa định kỳ dây chuyền, thiết bị; 
chuẩn bị thiết bị, vật tư dự phòng; 
phân công cán bộ, người lao động 
trực sản xuất, phục vụ tiêu thụ sản 
phẩm; đảm bảo an ninh trật tự, 
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Mặc dù còn nhiều khó khăn, 
thách thức nhưng dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng 
ủy, cùng sự nỗ lực cố gắng của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và người lao 
động, các đơn vị trong Tập đoàn 
Hoá chất Việt Nam (Vinachem) vẫn 
duy trì sản xuất, kinh doanh có hiệu 
quả, đảm bảo việc làm và thu nhập 
ổn định cho người lao động.

Với 2 đơn vị sản xuất đạm urê 
(Công ty TNHH Một thành viên 
đạm Ninh Bình và Công ty CP Phân 
đạm và hóa chất Hà Bắc) và 2 đơn vị 
sản xuất phân phức hợp DAP (Công 
ty cổ phần DAP - Vinachem và Công 

vị sản xuất phân bón để kịp thời nắm 
bắt và tháo gỡ khó khăn cho đến khi 
cắt được lỗ phát sinh. Lãnh đạo Tập 
đoàn cũng chỉ đạo các doanh nghiệp 
thành viên thực hiện tốt Quy chế 
mua bán sản phẩm của nhau trong 
nội bộ Tập đoàn để hỗ trợ tiêu thụ 
sản phẩm cho 4 đơn vị đang đặc biệt 
khó khăn.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu lãnh 
đạo các đơn vị chủ động xây dựng 
các phương án, kế hoạch cụ thể để 
ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ 
sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản 
lý nhằm giảm chi phí, tăng tính cạnh 
tranh sản phẩm. Cấp ủy Đảng và 
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 

và có tay nghề, trình độ cao tại đơn 
vị. Hội đồng thành viên Tập đoàn 
đã và đang thực hiện chương trình 
giám sát theo kế hoạch và tổ chức 
làm việc theo chuyên đề của các 
thành viên chuyên trách với các đơn 
vị để giải quyết những vấn đề cụ thể. 
Hàng tháng, Lãnh đạo Tập đoàn tổ 
chức các đoàn công tác rà soát thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
đối với các đơn vị gặp khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo xử lý kịp thời 
của Ban cán sự Đảng ủy, cho đến 
nay, 2 đơn vị đã có những chuyển 
biến tích cực. Công ty cổ phần DAP 
- Vinachem đã bứt phá, ra khỏi danh 
sách 12 dự án kém hiệu quả; Công 
ty TNHH một thành viên Đạm Ninh 
Bình trong 7 tháng năm 2019 bước 
đầu đã cho kết quả tốt. 4 mục tiêu 
ban đầu đề ra đều đạt và vượt kế 
hoạch đó là đã “Chạy được máy, 
đảm bảo ổn định, an toàn và giảm 
được lỗ”.

Nhờ sự điều hành quyết liệt, 
linh hoạt của Đảng ủy, HĐTV, Ban 
Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công ty 
cổ phần DAP - Vinachem đã bứt 
phá, ra khỏi danh sách 12 dự án kém 
hiệu quả.

Ngoài ra, với vai trò lãnh đạo, 
Đảng ủy Vinachem đã theo dõi rất 
sát tình hình, tháo gỡ khó khăn cho 
từng doanh nghiệp của Tập đoàn. 
Cùng với đó, Đảng ủy Tập đoàn đã 
xây dựng, ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết, 
đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo các cấp ủy trực thuộc, người 
đại diện phần vốn của Tập đoàn tại 
các doanh nghiệp thành viên bám 
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 
ương, của Chính phủ, Đảng ủy Khối 
doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công 
Thương và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Tập đoàn để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư 
phát triển và sắp xếp đổi mới, nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành 
động, Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên tiếp tục triển khai công tác tái 
cơ cấu quản trị doanh nghiệp; thực 
hiện đổi mới, nâng cao năng lực 
quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ 

Nêu cao vai trò lãnh đạo
sản xuất, kinh doanh                   

ĐẢNG ỦY VINACHEM

ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem) là 
những đơn vị có nhiều khó khăn; 
nhưng Đảng ủy Vinachem đã thực 
hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
phải vừa đi thẳng vào những điểm 
“nóng”, giải quyết những vấn đề 
trực diện khó khăn trước mắt, vừa 
đề ra những giải pháp căn cơ, có tính 
chiến lược lâu dài để phát triển ổn 
định. Cụ thể, Đảng ủy Vinachem đã 
họp bàn và ra các Nghị quyết: Nghị 
quyết số 13-NQ/ĐU ngày 5/4/2016 
về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2016 của Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam; Nghị quyết số 20-
NQ/ĐU ngày 31/8/2016 về lãnh đạo, 
chỉ đạo đối với các đơn vị khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh phân đạm 
urê và DAP; Nghị quyết số 33-NQ/
ĐU ngày 10/02/2017 về tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn 
vị sản xuất kinh doanh phân đạm urê 
và DAP… Thực hiện Nghị quyết 
của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, 
Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ 
động triển khai việc đánh giá kết quả 
thực hiện hàng tháng đối với 4 đơn 

hội tại 4 đơn vị trên cũng phải chủ 
động nắm bắt tình hình, phản ánh 
những khó khăn, vướng mắc về tình 
hình sản xuất, kinh doanh và tâm tư 
nguyện vọng của người lao động 
trong đơn vị để Đảng ủy và Ban lãnh 
đạo đơn vị và Lãnh đạo Tập đoàn có 
những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
giải quyết khắc phục kịp thời. “Đồng 
thời tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc lãnh đạo thực hiện nội 
dung kết luận các cuộc họp về rà 
soát tình hình sản xuất kinh doanh 
của Hội đồng thành viên, Ban Tổng 
Giám đốc Tập đoàn đối với đơn vị, 
cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu đơn vị trong 
việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp”- lãnh đạo 
Tập đoàn chia sẻ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác 
mà lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các 
đơn vị cần chú trọng là làm tốt công 
tác tư tưởng cho cán bộ, công nhân 
viên khi phải tạm nghỉ việc, thực 
hiện đầy đủ chế độ chính sách cho 
người lao động, ưu tiên những người 
có kinh nghiệm, thâm niên công tác 
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lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm 
chất, năng lực đáp ứng nhiệm 
vụ mới; đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ khoa học, công nghệ 
và thực hiện các giải pháp tăng 
năng suất lao động, giảm chi phí 
trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; tăng cường trách nhiệm, 
nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo 
của Tập đoàn đối với người đại 
diện vốn của Tập đoàn tại doanh 
nghiệp khác./.

Thanh Lan

Những ngày này, đến với các 
Xí nghiệp NPK1, NPK2, 
NPK3, chúng tôi cảm nhận 

rõ khí thế thi đua lao động, sản xuất 
rất sôi nổi. Từ các bộ phận cấp liệu, 
đóng bao, xuất hàng, cơ khí hay 
trong công tác vệ sinh môi trường,… 
đều khẩn trương, nhộn nhịp. Tinh 
thần làm việc trách nhiệm của người 
lao động đã tạo hiệu ứng tốt cho 
các đơn vị hoàn thành kế hoạch 
được giao.

Tại Xí nghiệp NPK1, hiện nay 
đơn vị đang duy trì sản xuất ổn 
định với sản phẩm NPK-S các loại. 
Hưởng ứng phát động thi đua của 
Tổng Giám đốc Công ty, tập thể cán 
bộ và người lao động Xí nghiệp đã 
không ngừng cố gắng nỗ lực, khắc 
phục khó khăn, thực hiện sản xuất 
đúng định mức vật tư nguyên liệu 
cho một tấn sản phẩm, đạt chất lượng 
theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho người và máy móc thiết bị. 
Đồng chí Đỗ Đức Thảo, Phó Giám 
đốc phụ trách Xí nghiệp cho biết, 
những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu 
thụ phân bón tăng cao nên Xí nghiệp 
đã bố trí lực lượng hợp lý để vừa 
đảm bảo sản xuất và xuất bán hàng; 
đặc biệt là tổ chức tăng ca làm thêm 
giờ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Tương tự, tại Xí nghiệp NPK2, 
Ban Lãnh đạo Xí nghiệp đã động 
viên, khuyến khích người lao động 
phấn đấu sản xuất để hoàn thành 
vượt mức kế hoạch được giao. Theo 
đó, Xí nghiệp luôn chú trọng về dải 
hạt, màu sắc và khối lượng trong 
bao để không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu 

cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, 
Xí nghiệp còn duy trì hoạt động có 
hiệu quả hệ thống đóng bao tự động 
với công nghệ hiện đại. Thiết bị 
mới này có khả năng lớn trong việc 
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. 
Người lao động Xí nghiệp đã làm 
chủ và vận hành tốt máy móc thiết bị 
hiện đại này. Đây cũng là thời điểm, 
lượng hàng tiêu thụ cao hơn những 
ngày thường nên Xí nghiệp đã chủ 
động bố trí lực lượng tham gia bốc 
bán sản phẩm, nhằm giải phóng 
phương tiện nhanh gọn và không để 
khách hàng phải chờ đợi. 

Đối với Xí nghiệp NPK3, hiện 
nay tổng số người lao động của 
đơn vị là 247 người. Một số lượng 
lao động tuy không lớn nhưng Xí 
nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
sản xuất tại 2 dây chuyền sản xuất 
NPK3 và NPK4. Với hệ thống máy 
móc thiết bị hoạt động ổn định, Xí 
nghiệp đang tích cực sản xuất các 
sản phẩm NPK-S được giao, đặc 
biệt là chuẩn bị sản xuất 500 tấn 
NPK-S hàm lượng cao 16.16.8-6 có 
độ tan rã nhanh để phục vụ nhu cầu 
của khách hàng. Cũng giống như các 
đơn vị khác trong Công ty, thời điểm 
này Xí nghiệp đã tổ chức tăng ca, 

làm thêm giờ để bốc bán sản phẩm, 
góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ 
sản phẩm của Công ty. 

Trong công tác sáng kiến tiết 
kiệm, các Xí nghiệp NPK trên Công 
ty đã động viên cán bộ và người lao 
động ở từng vị trí làm việc tích cực 
tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để tìm 
ra những giải pháp giải quyết khó 
khăn, vướng mắc cũng như những 
tồn tại trong quá trình sản xuất, 
đồng thời, tiết kiệm nguyên nhiên 
vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc 
và bảo vệ môi trường,… Năm 2019, 
Xí nghiệp NPK1 có 9 sáng kiến; Xí 
nghiệp NPK2 có 15 sáng kiến, Xí 
nghiệp NPK3 có 9 sáng kiến.

Không chỉ chú trọng công tác 
sản xuất và đẩy mạnh xuất bán hàng, 
các đơn vị còn luôn quan tâm công 
tác vệ sinh môi trường đảm bảo 
xanh-sạch-đẹp, đặc biệt các đơn vị 
đã lên phương án chuẩn bị trang trí 
vườn hoa cây cảnh, khuôn viên Xí 
nghiệp để đón Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020. 

Với sự cố gắng nỗ lực và tinh 
thần quyết tâm cao, hy vọng các Xí 
nghiệp NPK trên Công ty sẽ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 
trong năm 2019, góp phần đưa Công 
ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm. 

Nguyễn Hoa

Sôi nổi khí thế sản xuất
 ở các Xí nghiệp NPK1, NPK2, NPK3
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Tại Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2019, triển khai nhiệm 
vụ 2020 của Công đoàn 

Công nghiệp Hoá chất Việt Nam 
(CĐ CNHCVN) diễn ra vào ngày 
10/1/2020, tại Hà Nội, Công đoàn 
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao 
là một trong những đơn vị vinh dự 
được Công đoàn Công Thương tặng 
Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua và hoạt 
động Công đoàn năm 2019.

Tới dự Hội nghị có các đồng 
chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
(LĐLĐVN); Trần Quang Huy, Uỷ 
viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, 
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt 
Nam; Nguyễn Phú Cường, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên; Phùng Quang Hiệp, Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam; Vũ Tiến Dũng, Chủ 
tịch CĐ CNHC VN…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.

Năm 2019, với sự cố gắng của 
tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp 
hành và Công đoàn các cấp đã cơ 
bản hoàn thành chương trình công 
tác năm. Công đoàn Công nghiệp 
Hoá chất Việt Nam và Công đoàn 
cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Công đoàn Công Thương Việt Nam. 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, 
sự phối hợp của Tập đoàn Hoá chất 
Việt Nam cũng như các cấp lãnh đạo 
của các đơn vị trong toàn Tập đoàn. 
Công đoàn Công nghiệp Hoá chất 
Việt Nam đã sâu sát, luôn hướng 
về cơ sở, luôn coi người lao động 
là trọng tâm cho mọi hoạt động. 
Quan tâm đến các chế độ chính sách 
cụ thể đối với người lao động như 
thực hiện tốt các điều khoản trong 
thỏa ước lao động tập thể, các chế độ 
bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, 
bữa cơm ca, thực hiện tốt quy chế 

dân chủ cơ sở tại đơn vị.... bên cạnh 
đó đã có nhiều hình thức hoạt động 
và tổ chức phong trào thực tế: Luôn 
đổi mới nội dung, phương pháp hoạt 
động, xây dựng mục tiêu cụ thể, thiết 
thực, giúp cơ sở hoạt động hiệu quả.

Các phong trào thi đua được 
duy trì thường xuyên, đặc biệt là 
phong trào thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo. Công tác khen 
thưởng luôn chú trọng, ưu tiên cho 
người lao động trực tiếp nhằm động 
viên kịp thời tỉnh thần cho người 
lao động. 

Với chức năng, nhiệm vụ và 
vai trò đại diện người lao động trong 
Công ty, Công đoàn Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao luôn chăm 
lo chu đáo đến đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao động như 
đảm bảo đủ việc làm ổn định cho 
người lao động; 100% người lao 
động được đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 
làm tốt chế độ bồi dưỡng người lao 
động như bữa ăn giữa ca đảm bảo 
tiêu chuẩn, định lượng, an toàn vệ 
sinh thực phẩm; khám sức khỏe định 
kỳ; tổ chức cho người lao động đi 
tham quan, nghỉ điều dưỡng… Công 
đoàn Công ty đã tổ chức tốt các 
phong trào thi đua trong công nhân 
lao động như: Phong trào thi đua lao 
động giỏi, lao động sáng tạo, phong 
trào xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn 
vệ sinh lao động, phong trào văn 
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

Công tác hoạt động xã hội từ 
thiện cũng được Công đoàn Công ty 

ưu tiên chú trọng: Phụng dưỡng các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao quà 
cho các thương binh liệt sỹ và giúp 
đỡ các gia đình chính sách, người 
tàn tật, trẻ em mồ côi; ủng hộ đồng 
bào bị thiên tai bão lũ và nạn nhân 
chất độc da cam… Xây dựng nhà 
tình nghĩa, nhà tình thương, giúp đỡ 
xóa nhà tạm cho nhân dân các huyện 
nghèo; tài trợ xây dựng Nhà văn hoá 
cho các khu dân cư trên địa bàn; mở 
hàng nghìn Hội nghị hướng dẫn sử 
dụng phân bón và các mô hình trình 
trình diễn phân bón Lâm Thao cho 
bà con nông dân nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm.

Phát huy những thành tích đạt 
được trong năm 2019, bước sang 
năm 2020, Công đoàn Công ty tiếp 
tục đẩy mạnh hơn nữa công tác 
giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, 
công nhân lao động hiểu, yên tâm 
lao động sản xuất; đại diện, chăm 
lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
công nhân lao động; tổ chức tốt các 
phong trào thi đua; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức 
VHVN - TDTT; chú trọng công tác 
phát triển đoàn viên, nâng cao chất 
lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, 
quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ Công đoàn cơ sở; đồng thời 
triển khai thực hiện tốt công tác nữ 
công, công tác tài chính Công đoàn 
và một số công tác khác.

Thanh Mai

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA  CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG 

Thay mặt Công đoàn Công ty, đ.c Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn nhận 
Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương
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Nhân dịp kỷ niệm 75 năm 
Ngày thành lập QĐND 
Việt Nam (22/12/1944-

22/12/2019) và 30 năm Ngày hội 
Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-
22/12/2019), Hội Cựu Chiến binh 
Công ty đã tổ chức gặp mặt truyền 
thống hội viên Cựu Chiến binh ở 
các đơn vị trong toàn Công ty.

Hội Cựu Chiến binh Công ty 
là tổ chức Hội trong doanh nghiệp, 
hiện tại Hội có trên 200 hội viên 
đang sinh hoạt tại 16 chi hội cơ sở, 
trong đó có gần 100 hội viên là đảng 
viên. Hội luôn nhận được sự giúp 
đỡ về công tác chuyên môn nghiệp 
vụ của Tỉnh hội; dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Đảng ủy Công ty, mọi 
hoạt động của Hội được gắn liền với 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu 
đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 
năm Ngày thành lập QĐND và 30 
năm Ngày Quốc phòng toàn dân. 
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh 
Công ty luôn phát huy bản chất 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn 
kết nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 
các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, được 
Lãnh đạo Công ty đánh giá cao. Các 
chi hội đã làm tốt công tác giáo dục 
chính trị, nâng cao nhận thức về chủ 
trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 
hội viên, trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, luôn đề cao 
cảnh giác trước âm mưu diễn biến 
hòa bình của các thế lực thù địch. 

Thực hiện gương mẫu nói và làm 
theo Nghị quyết của Đảng, hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước; chấp 
hành tốt nội quy, quy định của Công 
ty; vận động 100% hội viên tham 
gia đóng góp các loại quỹ: Đền ơn 
đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến 
học. Hội Cựu chiến binh Công ty đã 
động viên hội viên tích cực học tập 
nâng cao trình độ năng lực công tác, 
làm tốt vai trò tham mưu trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng an ninh, tích cực 
nghiên cứu và có nhiều sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật trong sản xuất, làm lợi 
cho Công ty hàng trăm triệu đồng. 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh thực hiện chương trình liên 
tịch về giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền 
về phòng chống tội phạm, các tệ nạn 
xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, làm tốt công tác tuyển quân, 
động viên thanh niên lên đường làm 
nghĩa vụ quân sự, tham gia hiến máu 
nhân đạo. Trong năm 2019: Hội viên 
gương mẫu đạt 100%; tổ chức Hội 
trong các xí nghiệp, phòng ban đạt 
100% trong sạch vững mạnh. Trong 
hoạt động, các chi hội luôn quan 
tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cả 
về vật chất và tinh thần cho các hội 
viên, thăm hỏi, động viên kịp thời…
Với những kết quả đạt được trong 
hoạt động của Hội đã nhiều năm 
được Tỉnh hội đánh giá cao và được 
tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

  Thanh Lan

75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI

Đàn én chao nghiêng đón Xuân về
Nắng vàng rực rỡ mọi miền quê
Lộc biếc xôn xao trong vườn mận
Gọi nụ trắng cành tỉnh cơn mê

Chúc Xuân
Kính chúc Tân Xuân tới mọi người
Trải phước An Lành đến muôn nơi
Khắp nẻo nghênh Xuân vui đón Tết
Vạn lộc, vạn hoa, vạn nụ cười.
               Diệu Hiền

Hội Cựu Chiến binh Công ty kỷ niệm

Nhằm cung cấp vật tư thiết bị 
đảm bảo phục vụ tốt nhất 
nhu cầu sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm tại các dây chuyền sản 
xuất, vừa qua, Công ty tổ chức mở 
thầu hồ sơ đề xuất Gói thầu: Cung 
cấp thân thùng sấy    2800-L22000.

Tham dự Lễ mở thầu có các 
đồng chí: Nguyễn Thành Công, 
Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Tiến 
Cường, Phó Trưởng Phòng Kế 
hoạch Vật tư; Lê Vinh Quang, Kỹ sư  
Phòng Kế hoạch Vật tư, đại diện tổ 
Chuyên gia; Thái Thu Nga, chuyên 
viên Phòng Kế hoạch Vật tư, thư ký 
Lễ mở thầu. 3 Nhà thầu có hồ sơ đề 
xuất gồm: Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại và dịch vụ Vạn Phúc, 
Công ty CP Xây dựng và thương 
mại T9, Công ty TNHH Phú Thành, 
Phú Thọ.

Sau thời gian phát hành hồ sơ 
mời thầu (từ ngày 27-12-2019 đến 
ngày 6-1-2020), Công ty đã nhận 
được hồ sơ tham gia Gói thầu của 
03 Nhà thầu trên. 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 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 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 hồ sơ dự 
thầu và thông báo trúng thầu để tiến 
hành triển khai thực hiện Gói thầu. 

Hoa Mua

Mở thầu hồ sơ đề xuất
cung cấp thiết bị
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Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TCKT ngày 
16/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Phú Thọ về 
việc tổ chức Đại hội Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, 

Đại hội Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn trong các cơ quan hành chính 
sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhiệm kỳ 2019 - 
2022. BCH Đoàn Thanh niên Công ty đã ban hành Hướng dẫn 
số 31 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe 
PP&HC Lâm Thao về việc “Tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi đoàn 
cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022” để tuyên truyền, hướng dẫn các 
Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 
2019 - 2022 theo đúng Điều lệ Đoàn, các hướng dẫn của đoàn 
cấp trên và đảm bảo hoàn thành Đại hội theo tiến độ đề ra là 
trước 30/11/2019.

Ngay sau khi ban hành Hướng dẫn số 31, các Chi đoàn, Chi 
đoàn cơ sở trong toàn Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thành công Đại hội cấp Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở và 06 Chi 
đoàn cơ sở thuộc Đoàn TN Công ty và đến ngày 29/11/2019 đã 
hoàn thành Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2022 trong toàn Công ty 
theo kế hoạch đã đề ra.

Nội dung của Đại hội cấp Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở , nhiệm 
kỳ 2019 - 2022 là thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo 
cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa cũ, nhiệm kỳ 2017 - 
2019; các phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Nghe 
các ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đại diện Cấp ủy- Lãnh 
đạo đơn vị và của Thường trực Đoàn Thanh niên Công ty đánh 
giá, biểu dương và định hướng công tác Đoàn cho các đơn vị 

trong nhiệm kỳ mới. Một nội dung quan trọng 
của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa 
mới, nhiệm kỳ 2019- 2022 để lãnh và chỉ đạo 
các hoạt động đoàn tại đơn vị.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp 
Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 
2022 đảm bảo theo đúng nội dung, kế hoạch 
và tiến độ đã đề ra, là cơ sở để Đoàn thanh niên 
Công ty rút kinh nghiệm trong công tác tuyên 
truyền, tổ chức, xây dựng các nội dung và định 
hướng công tác đoàn trong toàn Công ty trong 
thời gian tới.

 Tin, Ảnh: Cao Cường

HOÀN THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2019- 2022

Chi đoàn Xí nghiệp (XN) Cấp thoát 
nước đã tổ chức thành công Đại hội 
Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019-2022.

Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo XN có 
đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc, Bí thư 
Đảng bộ khối phục vụ sản xuất; đồng chí Đặng 
Đình Sơn, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ XN. 
Về phía Đoàn thanh niên Công ty có đồng chí 
Nguyễn Văn Định, Bí thư, các đồng chí BTV 
Đoàn Thanh niên Công ty đã đến dự và chỉ 
đạo Đại hội.

Tại Đại hội, BCH Chi đoàn XN Cấp thoát 
nước nhiệm kỳ 2017-2019 đã trình bày Báo 
cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; báo cáo kiểm điểm kết 
quả thực hiện nhiệm vụ của BCH Chi đoàn XN nhiệm kỳ 2017-2019.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều 
kiện của Chi bộ, Ban Lãnh đạo XN, hoạt động của Chi đoàn đã đạt 
được những kết quả tốt như: Tích cực tham gia hoạt động Đoàn do 
Đoàn cấp trên phát động (vận động ĐVTN tích cực tham gia các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, các phong trào “Ngày Thứ 7 
tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức các hoạt động “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân ngày thương binh liệt 
sĩ 27/7, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh,…; Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ 
qua, Chi đoàn giới thiệu 3 đồng chí đi học lớp cảm tình Đảng và 02 
đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Đình Sơn, Bí thư 
chi bộ, Phó Giám đốc XN và đồng chí Nguyễn Văn Định, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Công ty đánh giá cao những hoạt động của Chi 
đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; đưa ra một số ý kiến đóng góp cho 
Đại hội: Chi đoàn nên phát triển trang fanpage để hỗ trợ phát triển 
các hoạt động Đoàn; tập trung đổi mới hoạt động, bám sát 3 phong 
trào, 3 chương trình đồng hành; đổi mới phương thức hoạt động, 
khắc phục những hạn chế trong công tác Đoàn thời gian qua…

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 
gồm 03 đồng chí.

          Ngọc Linh 

CHI ĐOÀN XN CẤP THOÁT NƯỚC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

BCH Chi đoàn Xí nhiệp Đời sống nhiệm kỳ 
2019-2022 ra mắt Đại hội 

BCH Chi đoàn Xí nhiệp Cấp thoát nước 
nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Đại hội 
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Ngày 7/1/2020, Đảng ủy Công ty phối hợp với 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Thao 
tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 20 

đồng chí đảng viên mới kết nạp năm 2019.

Tới dự Lễ khai mạc về phía Trung tâm Bồi dưỡng 
chính trị huyện Lâm Thao có đồng chí Triệu Văn Đồng, 
Phó Giám đốc Trung tâm. Về phía Công ty có đồng chí 
Nguyễn Văn Định, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng 
Đảng ủy; các đồng chí cán bộ Văn phòng Đảng ủy cùng 
20 đảng viên mới kết nạp.

Khóa học lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 
sẽ tập trung nghiên cứu về các chuyên đề: Chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách 
mạng Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi 
lên CNXH ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, 
triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực 
hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng 
ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng 
đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc.

Qua lớp học, giúp các đảng viên mới xây dựng kế 
hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, 
biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt 
động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả 
công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
sản xuất kinh doanh của Công ty; phấn đấu để trở thành 
đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên 
Đảng CSVN.            

Lớp học được tổ chức trong 7 ngày (từ ngày 
7/1/2020 đến ngày 13/1/2020). Cuối khóa học, các học 
viên hoàn thành nội dung học tập, viết bài thu hoạch đạt 
yêu cầu sẽ được Đảng ủy Công ty cấp giấy chứng nhận.

Hoa Mua

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO 20 ĐẢNG VIÊN MỚI 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 15/1/2020, Báo Phú Thọ tổ chức tổng kết 
nhiệm vụ chính trị, công tác thông tin viên - cộng 
tác viên và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Công 

ty CP Supe PP&HC Lâm Thao vinh dự được Báo Phú 
Thọ vinh danh vì đã có nhiều đóng góp tích cực và đồng 
hành liên tục với Báo Phú Thọ trong các hoạt động 
chuyên môn và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-
2020; đồng thời Công ty được Báo Phú Thọ tặng Giấy 
khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp 
tuyên truyền năm 2019.

Những năm qua, Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao đã làm tốt công tác phối hợp với Báo Phú Thọ để 
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng 
các hoạt động về mọi mặt sản xuất kinh doanh của Công 
ty, văn hóa thể thao, an sinh xã hội, gương người tốt 
việc tốt; đặc biệt là thông tin về sản phẩm phân bón Lâm 
Thao đến với bà con nông dân nhằm giúp thay đổi nhận 
thức của bà con nông dân, qua đó có thể phân biệt được 
đâu là sản phẩm an toàn, phân biệt được hàng giả, hàng 
kém chất lượng,.. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, 
Bộ phận Tuyên truyền thuộc Văn phòng Công ty đã làm 
tốt công công tác tuyên truyền trên Đài Truyền Thanh 

Công ty được Báo Phú Thọ vinh danh.

Công ty, Bản tin nội bộ Supe Lâm Thao; thiết kế quảng 
cáo; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung 
ương và địa phương để viết tin bài phản ánh về mọi mặt 
hoạt động của Công ty, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, 
thường xuyên với Báo Phú Thọ để có những tin, bài, 
ảnh tuyên truyền mang tính thời sự, nhất là trên trang 
Chuyên mục bạn của nhà nông. 

Thời gian tới, Công ty và Báo Phú Thọ sẽ tiếp tục 
tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh 
nghiệm, trao đổi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chính 
trị được giao trên cơ sở phát huy vị thế, tiềm năng, thế 
mạnh của mỗi bên.

Đỗ Dung

Thay mặt Công ty, đồng chí Nguyễn Đình Ánh,
Phó Chánh Văn phòng phụ trách tuyên truyền Công ty nhận 

Giấy khen của Báo Phú Thọ
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Phát huy truyền thống lao 
động cần cù, sáng tạo, thời gian 
qua, tập thể cán bộ và người lao 
động Xí nghiệp NPK1 luôn đoàn 
kết, cố gắng nỗ lực, không ngừng 
khắc phục khó khăn, phấn đấu 
hoàn thành tốt  nhiệm vụ 
được giao.

Trong quý, XN đã thực hiện 
sản xuất sản phẩm NPK-S các loại 
đảm bảo đúng định mức vật tư 
nguyên liệu cho một tấn sản phẩm, 
đạt chất lượng theo quy định, đáp 
ứng được yêu cầu của Công ty và 
khách hàng. Không chỉ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất,  XN đã tập 
trung nhân lực đẩy mạnh tiêu thụ 
sản phẩm và đạt nhiều kết quả 
khả quan: Sản xuất được 27.086 
tấn NPK-S các loại, đạt 83,3% 
kế hoạch; tiêu thụ 39.188 tấn, đạt 
97% kế hoạch.  

Nổi bật trong quý, XN đã tổ 
chức thành công buổi tọa đàm về 
nâng cao chất lượng phân NPK-S 
bón thúc. Thông qua buổi tọa đàm 
đã thu được nhiều ý kiến đóng góp 
của cán bộ và người lao động XN 
về phương pháp, cách thức sản 
xuất để không ngừng nâng cao 
chất lượng sản phẩm NPK-S bón 
thúc, góp phần củng cố và phát 
triển thương hiệu phân bón Lâm 
Thao trên thị trường.

Bên cạnh đó, tập thể cán bộ 
và người lao động XN luôn chấp 
hành tốt nội quy kỷ luật lao động 
của Công ty, đặc biệt nội quy quy 
trình sản xuất; thường xuyên kiểm 
tra chế độ kỹ thuật trong sản xuất, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
người và máy móc thiết bị; duy 

Xí nghiệp NPK 1 trì máy móc thiết bị hoạt động ổn 
định, phục vụ tốt nhất công tác sản 
xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm 
của Công ty. XN đã tổ chức huấn 
luyện an toàn lao động bước 2, 
bước 3 và hướng dẫn, kèm cặp 
chuyển nghề cho 45 công nhân 
XN Lân nung chảy mới chuyển 
sang để giúp người lao động sớm 
tiếp cận và làm chủ máy móc, thiết 
bị mới.

Nhằm thực hiện có hiệu quả 
phong trào thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo, phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị, 
Lãnh đạo XN luôn quan tâm, tạo 
điều kiện phát huy tính năng động, 
sáng tạo của đội ngũ cán bộ và 
CNLĐ. Do đó, trong quý đã có 
nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng 
sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện 
làm việc cho người lao động, quản 
lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh công tác sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, XN còn 
thực hiện tốt công tác an toàn lao 
động, vệ sinh môi trường, đạt loại 
A cả 3/3 tháng. Đồng thời tích cực 
tham gia phong trào văn hóa, thể 
thao, nhân đạo do Công ty tổ chức. 
Trong Giải thể thao Thu Đông 
2019, XN có nhiều vận động viên 
tham gia và đạt nhiều giải cao ở 
các nội dung môn thi đấu.

Các tổ chức Chi bộ Đảng, 
Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến 
binh, Đoàn thanh niên XN đã tập 
hợp được toàn thể người lao động 
trong đơn vị thi đua lao động sản 
xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm 
và ATVSLĐ, góp phần đưa XN 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
trong quý IV và cả năm 2019. 

Chiều ngày 17-1-2020 (tức 
ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ 
Hợi), tại Hội trường Khu công 

nhân Supe, Công ty tổ chức trao quà 
Tết 2020 cho các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn ở 8 khu dân cư trên địa 
bàn quanh khu công nhân Công ty. 

Tới dự, tặng quà cho các gia đình 
có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công 
ty; đồng chí Lê Văn Hoằng, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty; đ/c Lê Minh 
Tuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công 
ty; đ/c Nguyễn Văn Định, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Công ty; đ/c Sa Thị 
Hải Vân, Trưởng Ban nữ công Công 
ty và các đồng chí cán bộ Văn phòng 
Công đoàn Công ty; các đồng chí là 
Trưởng khu 8 Khu dân cư và 50 hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn quanh khu công nhân Công ty.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng 
chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: 
Trao quà Tết cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn là việc làm thường 
xuyên của Công ty mỗi khi Tết đến 
Xuân về, với mong muốn góp phần 
nhỏ bé mang đến một cái Tết ấm áp 
và thật ý nghĩa cho bà con, cô bác 
thuộc các Khu dân cư trên địa bàn 
quanh khu công nhân Công ty.

Tiếp đó các đồng chí: Phạm 
Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng 
Giám đốc Công ty; Lê Văn Hoằng, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty; Lê 
Minh Tuân, Phó Chủ tịch Công đoàn 
Công ty;  Nguyễn Văn Định, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Công ty; Sa Thị Hải 
Vân, Trưởng Ban nữ công Công ty đã 
trao tặng quà Tết cho 50 gia đình của 
8 khu dân cư trên địa bàn khu công 
nhân (mỗi suất quà gồm chè, mứt và 
300 nghìn đồng).

 Hoa Mua 

“Xuân gắn kết-Tết 
chia sẻ”, ấm tình 
Supe Lâm Thao.
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Phòng Y tế

Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường

Thu Trang

Đồng chí Tổng Giám đốc Công ty - Phạm Quang Tuyến trao tặng Cờ đơn vị 
dẫn đầu thi đua quý IV-2019 cho 3 đơn vị

Với chức năng, nhiệm vụ được 
giao, thời gian qua, Phòng Kỹ thuật An 
toàn và Môi trường đã làm tốt công tác 
tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về 
các công tác được giao, góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
của Công ty. 

Đối với công tác sản xuất, quản 
lý sản xuất ở các đơn vị tuân thủ đúng 
quy trình, đảm bảo sản lượng kế hoạch 
và chất lượng sản phẩm trên nguyên 
tắc đảm bảo an toàn và môi trường. 
Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu 
suất vê viên tại các dây chuyền sản 
xuất NPK-S. Tổ chức hóa lỏng lưu 
huỳnh, vệ sinh hệ thống và phối hợp tổ 
chức đấu nối đáp ứng tiến độ Dự án lọc 
lưu huỳnh. Triển khai in mã vùng, mã 
khách, ngày xuất hàng với 6 loại mực 
in mới. Đôn đốc hoàn thiện thiết bị đo 
lường, tự động hóa bộ phận hấp thụ 
khí Flo tại 2 dây chuyền sản xuất Supe 
lân. Triển khai sử dụng sữa vôi thay thế 
Na2CO3 tại bộ phận hấp thụ khí Flo. Tổ 
chức vận hành chạy thử và chạy 72 giờ 
hệ thống lọc lưu huỳnh. Đại tu các dây 
chuyền sản xuất: A xít, Supe1 và Supe 
2 đảm bảo an toàn, chất lượng và môi 
trường. Sản xuất tại dây chuyền NPK 4 

Quý IV/2019, Phòng Y tế 
đã làm tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe cho người lao động, 
góp phần đảm bảo nguồn nhân 
lực phục vụ công tác SXKD của 
Công ty.

Phòng Y tế của Công ty luôn 
chủ động, linh hoạt trong công 
tác khám và điều trị bệnh, phân 
chuyển tuyến hợp lý. Quý IV/ 
2019, Phòng đã tiến hành khám 
bệnh cho 1961 lượt người, điều 
trị nội trú cho 146 lượt người; 
siêu âm 52 lượt, xét nghiệm 
huyết học 116 lượt, xét nghiệm 
sinh hóa 465 chỉ số, điện tim 
81 lượt, XQ 68 lượt; khám phụ 
khoa: 17 lượt; khám thai 12 lượt.

Đặc biệt, Phòng Y tế Công 
ty đã phối hợp với Bệnh viện 
Bạch Mai và Trung tâm Y tế 
Môi trường Bộ Công Thương 
tiến hành khám sức khỏe định kỳ 
lần 2 cho 2236 cán bộ, người lao 
động Công ty để nắm thông tin 
tình trạng sức khỏe từng người, 
phát hiện sớm các trường hợp 
mắc bệnh hiểm nghèo để có 
hướng chăm sóc, điều trị tại chỗ 
hoặc gửi lên tuyến trên. Từ đó, 
Phòng có thể lập kế hoạch chăm 
sóc sức khỏe cán bộ, người lao 
động, dự trù thuốc men, vật tư 
y tế phục vụ khám, chữa bệnh; 
đồng thời cung cấp cơ sở dữ 
liệu phục vụ công tác bố trí, sử 
dụng lao động tại các vị trí cho 
phù hợp. Kết quả khám sức khỏe 
định kỳ lần 2: loại 1: 247 người; 
loại 2: 1193 người; loại 3: 844 
người; loại 4: 26 người. Đồng 
thời, khám sức khỏe định kỳ cho 
203 cháu trường Mầm non Supe.

Bên cạnh đó, Phòng Y tể 
còn làm tốt công tác giám sát 
VSATTP, dịch bệnh, vệ sinh 
công nghiệp; chuẩn bị đầy đủ các 
điều kiện về thuốc men, trang 
thiết bị phục vụ khi có dịch bệnh 
xảy ra.

và đánh giá hiệu quả các giải pháp sản 
xuất nâng cao hiệu suất vê viên và tạo 
sản phẩm NPK-S tan rã nhanh.

Trong công tác an toàn và môi 
trường, Phòng đã tiến hành kiểm định, 
kiểm xạ đối với kho lưu giữ nguồn 
phóng xạ và máy X-quang. Tổ chức 
huấn luyện nội bộ tại XN Nước. Triển 
khai hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 
(ngày 4/10/2019) và tháng an toàn 
PCCC. Tổng kiểm tra an toàn, vệ sinh 
lao động, môi trường, phòng chống 
cháy nổ đợt 2 năm 2019 theo quy định. 
Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám 
sát môi trường ngày nghỉ và chiều 
đêm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
diễn tập ứng phó sự cố bức xạ đối với 
máy X-quang, Phòng Y tế. Duy tu, bảo 
dưỡng, làm mới các hệ thống báo cháy 
tự động trong Công ty. Triển khai Góc 
ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ số thứ 
20. Tổng kết, đánh giá, khen thưởng các 
hoạt động về ATVSLĐ, phòng chống 
cháy nổ trong năm 2019. Quan trắc môi 
trường quý IV, kết hợp đo kiểm tra khí 
thải các dây chuyền sản xuất NPK-S 
và Supe lân trước khi lắp đặt hệ thống 
online.
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Ngày 16/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội 

nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an: 
Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 về “Tăng cường xây dựng, 
củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Chỉ 
thị số 04); Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 về “Đẩy mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo 
an ninh, trật tự trong tình hình mới” (Chỉ thị số 07); Chỉ 
thị số 09/CT-BCA-V28 về “Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo” (Chỉ thị 
số 09). 

Tới dự có đồng chí Phan Trọng Tấn, TUV, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, 
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Ban 
Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, 
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của 
Bộ Công an; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công 
an các huyện, thị, thành trong tỉnh. Về phía Công ty 
CP Supe PP&HC Lâm Thao có đồng chí Phạm Quang 
Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc.

Sau 5 năm thực hiện các Chỉ thị số 04, số 07, số 09 
của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã 
được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh chủ 
động triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển rộng 
khắp trong các cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Qua đó 
đã xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả 
nhiều tổ chức, mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở.

Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 2.887 Ban 
ANTT, 17.479 Tổ liên gia tự quản, 34 cụm liên kết đảm 
bảo ANTT. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với lực lượng Công 
an xã gồm 3.611 đồng chí; trong đó 18/259 xã, thị trấn 
có lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức 
danh Trưởng Công an.

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ với lực lượng công an xã 
gồm 3.611 đồng chí. Tỉnh đã bố trí công an chính quy 
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 18/259 xã, thị 

trấn. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực 
phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 
07 của Bộ Công an và Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh... 
Toàn tỉnh hiện có 1.308 cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường có lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên 
trách với 3.458 bảo vệ viên. Thông qua phong trào đã 
xây dựng, duy trì hoạt động nhiều mô hình tự quản về 
ANTT. Việc thực hiện Chỉ thị số 09 về “Đẩy mạnh phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo” 
từng bước phát triển. Lực lượng công an tỉnh đã chủ 
động trong tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ 
chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”.  
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công 
an, UBND tỉnh đã đánh giá cao thành tích, kết quả của 
tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời đề nghị thời gian 
tới cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể 
các cấp cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm 
vụ đảm bảo ANTT đối với sự phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội cũng như vai trò của quần chúng nhân dân 
trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở; đa dạng hình 
thức tuyên truyền phù hợp địa bàn, đối tượng; đổi mới 
hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị ở cơ sở gắn với xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ 
ANTT ở cơ sở…

Những năm qua, Công ty CP Supe PP&HC Lâm 
Thao luôn thực hiện tốt các Chỉ thị số 04, số 07, số 09 
của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong phạm vi Công ty và trên địa bàn khu vực luôn 
được đảm bảo, không để xảy ra vụ việc vi phạm nào. Do 
đó, tại sự kiện này, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty là 1 trong số 5 cá nhân 
vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07/
CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy 
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 
2014-2019.

Nguyễn Hoa

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Từ nguyên liệu rồi trở thành sản phẩm
Lo làm sao chất lượng phải đứng đầu
Hàng ra lò phải tươi thắm đượm màu
Đúng kích thước chuẩn theo mẫu mã

Anh vẫn biết em lo anh vất vả
Khi tan ca lau từng giọt mồ hôi
Vì yêu anh, đừng giận nữa em ơi
Xong công việc, em… sẽ là tất cả
Là tất cả của riêng anh đấy nhá
Má lúm đồng tiền…em nghiêng nhẹ bờ môi...

Anh biết em vẫn còn hờn giận
Còn trách sao anh vắng mặt cả tuần
Em yêu này, tiết trời đã vào xuân
Nhẹ lòng nhé cho anh thưa lại

Anh bận rộn vì vẫn còn mê mải
Công việc cuối năm, em vẫn biết mà
Người thợ như anh gánh việc trưởng ca
Là vất vả, là lo toan, trăn trở

Vũ Bích
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           BướcL ỡ
Vũ Bích

Xác định rõ việc giữ vững 
ổn định an ninh trật tự địa 
bàn nhằm ổn định cho hoạt 

động sản xuất của Công ty là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm và 
là nhân tố quan trọng góp phần giúp 
Công ty thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Do đó, thời gian qua, 
Phòng Bảo vệ Quân sự đã tổ chức 
phân công lực lượng triển khai thực 
hiện nghiêm túc các phương án, kế 
hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn 
trong khu vực sản xuất và trên địa 
bàn Khu công nhân.

Phòng Bảo vệ Quân sự-PCCC 
đã tham mưu cho Lãnh đạo Công ty 
về công tác chuyên môn và tổ chức 
thực hiện công tác bảo vệ tài sản, 
giữ gìn an ninh trật tự; công tác bảo 
vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng 
chống các tệ nạn xã hội; quản lý 
tiền chất trong Công ty; thực sự 
là nòng cốt trong phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, 
PCCC và công tác quân sự, an ninh 
quốc phòng. Thực hiện tốt việc duy 
trì nội quy, kỷ luật lao động; tăng 
cường tuần tra, canh gác, kiểm tra, 
kiểm soát người và phương tiện ra 
vào Công ty bảo đảm an toàn tài 
sản, thiết bị, nhà xưởng đáp ứng yêu 

cầu sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Bên cạnh đó, Phòng duy trì tốt 
sự phối hợp với công an huyện Lâm 
Thao, công an các xã xung quanh 
như xã Thạch Sơn, Thị trấn Hùng 
Sơn, Thị trấn Lâm Thao để bảo đảm 
an ninh trật tự trong địa bàn khu 
vực. Đặc biệt là phối hợp với Công 
an Thị trấn Hùng Sơn tiếp tục chấn 
chỉnh trật tự các hộ kinh doanh bán 
hàng tại khu tập thể Công ty. 

Những ngày cuối năm, công 
tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 
diễn ra khẩn trương, phòng Bảo vệ 
đã kịp thời bố trí lượng lượng giữ 
gìn an ninh trật tự tại các vị trí như 
Cầu cân, cổng số 3 của Công ty; 
đồng thời phối hợp với bộ phận Cầu 
cân và Xí nghiệp Điện để đảm bảo 
cho các phương tiện lấy hàng đi lại 
thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông.

Trong công tác phòng cháy 
chữa cháy, Phòng đã tổ chức cho 
nhân viên trực 24/24 giờ; tổ chức 
kiểm tra các trang thiết bị và công 
tác đảm bảo an toàn về PCCC ở các 
đơn vị, đặc biệt là Kho Lưu huỳnh 
tại Xí nghiệp A xít; bảo quản xe 

máy khí tài và các trang thiết bị bảo 
đảm sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có 
cháy xảy ra. 

Đối với công tác Quân sự, thực 
hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, phòng 
đã rà soát thống kết quân số, khám 
sức khỏe phục vụ công tác tuyển 
quân năm 2020. Đồng thời, xây 
dựng kế hoạch đảm bảo quân số 
tham gia tập huấn dân quân tự vệ 
năm 2020 do Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện Lâm Thao tổ chức.

Ông Hà Quang Tuệ, Trưởng 
Phòng Bảo vệ Quân sự-PCCC cho 
biết: Dịp nghỉ Tết dương lịch 2020 
vừa qua, các dây chuyền sản xuất 
vẫn duy trì hoạt động bình thường, 
lực lượng bảo vệ chuyên trách và 
lực lượng PCCC chuyên trách đi 
làm đảm bảo quân số 100% theo 3 
ca 4 kíp. Lực lượng tự vệ của Công 
ty vừa sản xuất, vừa trực sẵn sàng 
cơ động khi có lệnh điều động của 
cấp trên. Do đó, công tác an ninh 
trật tự được đảm bảo, không để xảy 
ra vụ việc vi phạm nào.

Thời gian tới, nhất là trong dịp 
nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 
Phòng Bảo vệ Quân sự-PCCC đã 
bố trí lực lượng tuần tra,canh gác, 
kiểm soát người và phương tiện ra 
vào Công ty; đồng thời  triển khai 
đồng bộ các biện pháp công tác, bảo 
đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an 
toàn tài sản tại các đơn vị còn chạy 
máy cũng như tại các đơn vị nghỉ 
Tết, giúp tập thể cán bộ và người 
lao động Công ty yên tâm vui Xuân, 
đón Tết. 

Hoa Mua

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN PCCC 

Đường vào ca hát đôi câu xoan ghẹo
Nắng vừa lên nụ chúm chím môi hồng
Những ca từ cứ rạo rực bâng khuâng
Như níu bước người tan ca rời xưởng

Lối vào ca cỏ ven đường xanh mướt
Tháng giêng về sương ướt đẫm cành mai
Tiếng trầm bổng cứ réo rắt bên tai
Tầm đã tan… dùng dằng chưa muốn bước

Tiếng ai hát, dáng liễu đào tha thướt
Người vào ca như trảy hội tháng ba
Tềnh là tềnh ….đố chữ, đố hoa
Cứ thành thót níu chân ai dừng lại

Tiếng hát cứ theo tôi mê mải
Cứ chùng chình …len hợi là len
Khiến lòng tôi rất muốn làm quen 
Mà lỡ bước ….bóng em …khuất cửa.

. 
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Hoàn thành công tác huấn luyện quân sự năm 2019

Đại đội pháo phòng không 37li-1 của Công ty  luyện tập bắn mục tiêu

Vừa qua, Ban CHQS Công 
ty phối hợp với Ban CHQS 
huyện Lâm Thao tổ chức 

thành công đợt huấn luyện quân sự 
năm 2019 cho lực lượng tự vệ Công ty.

Công tác huấn luyện tự vệ năm 
2019 nhằm giúp cho các chiến sỹ 
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: Đối với lực 
lượng tự vệ tại chỗ huấn luyện tại 
Thao trường của Công ty từ tháng 
8 đến tháng 9 năm 2019, có sự 
giám sát, quản lý của Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện Lâm Thao; đối với 
chiến sỹ binh chủng do Ban Phòng 
Không, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Phú Thọ về trực tiếp huấn luyện cho 
pháo Phòng không 37mm-1 của 
Công ty trong tháng 9 năm 2019 
tại Thao trường trận địa Pháo của 
Công ty.

Đồng chí Hoàng Xuân Huy, 
nhân viên chuyên trách Ban Chỉ 
huy Quân sự Công ty cho biết: 
Trong quá trình huấn luyện quân 
sự, các chiến sỹ đều chấp hành 
đúng thời gian theo quy định, đoàn 
kết, chấp hành nghiêm kỷ luật trong 
Hội trường và ngoài thao trường. 
Quá trình huấn luyện, đảm bảo an 
toàn về người và vũ khí trang bị, 
không có trường hợp nào vi phạm 
kỷ luật, thực hiện tốt công tác an 
ninh trật tự. Đặc biệt, các chiến sỹ 
đều có ý thức trách nhiệm, không 
quản ngại khó khăn, mặc dù thời 

tiết nắng nóng, xong vẫn tham gia 
huấn luyện đảm bảo quân số, nhận 
thức tốt các nội dung được giảng 
dạy trong khóa huấn luyện.

Kết quả: Đợt 1, từ ngày 22/8-
30/8/2019, có 81 đồng chí tham gia 
huấn luyện. Về nội dung điều lệnh 
đội ngũ có 22/81 đồng chí được 
kiểm tra và đạt yêu cầu 100%. Đối 
với kỹ thuật bắn súng, có 38/81 
đồng chí được kiểm tra và đạt yêu 
cầu 100%, trong đó, loại khá đạt 
79,8%; giỏi đạt 20,2%. Ném lựu 
đạn có 60/81 đồng chí được kiểm 
tra và đạt yêu cầu 100%, trong đó, 
loại khá đạt 83,3%; giỏi đạt 16,7%. 
Chiến thuật có 70/81 đồng chí được 
kiểm tra và đạt yêu cầu 100%, trong 
đó, loại khá đạt 80%; giỏi đạt 20 %.  

Đợt 2, từ ngày 20/9-30/9/2019, 
có 66 đồng chí tham gia huấn luyện. 
Về điều lệnh đội ngũ có 20/66 đồng 
chí được kiểm tra và đạt yêu cầu 
100%; kỹ thuật bắn súng, có 29/66 
đồng chí được kiểm tra và đạt yêu 
cầu 100%, trong đó, loại khá đạt 
79,3%; giỏi đạt 20,7%. Ném lựu 
đạn có 50/66 đồng chí được kiểm tra 
và đạt yêu cầu 100%, trong đó, loại 

khá đạt 84%; giỏi đạt 16%. Chiến 
thuật có 55/66 đồng chí được kiểm 
tra và đạt yêu cầu 100%, trong đó, 
loại khá đạt 83,6%; giỏi đạt 16,4%.

Đối với đại đội pháo Phòng 
không 37mm-1 của Công ty do Ban 
Phòng Không, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Phú Thọ về trực tiếp huấn 
luyện. Với nội dung huấn luyện lý 
thuyết và thực hành tại Thao trường 
trận địa Pháo của Công ty bao gồm: 
Binh khí, hao tác, pháo thủ, hiệp 
đồng Khẩu đội, Trung đội, Đại đội; 
huấn luyện xạ kích, huấn luyện 
chiến thuật, ôn luyện và kiểm tra. 
Kết quả: 100% đạt yêu cầu, trong 
đó 30% đạt loại giỏi, 70% đạt loại khá.

Khóa huấn luyện Quân sự năm 
2019 cho lực lượng tự vệ Công ty 
đã thành công tốt đẹp với kết quả 
chung toàn khóa huấn luyện đơn vị 
đạt loại khá. Thông qua khóa huấn 
luyện đã góp phần nâng cao bản 
lĩnh cho chiến sỹ tự vệ Công ty sẵn 
sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ 
được giao trong sự nghiệp phát triển 
của Công ty, huyện, tỉnh và đất nước.

Hoa Mua
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Sau gần 2 tháng tổ chức (từ ngày 15/10/2019 đến 
ngày 8/12/2019) Giải Thể thao Thu Đông 2019 
đã có 5/5 môn thể thao (Bóng đá nam mini, Bóng 

chuyền hơi, Bóng bàn, Cầu lông và Quần vợt) tổng kết 
trao thưởng, đảm bảo công tác an toàn, xác định thành 
tích một cách chính xác. Trong quá trình thi đấu, các 
vận động viên đã cố gắng nỗ lực hết mình, để lại nhiều 
ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Ngày 28/11/2019, tại Nhà thi đấu thể thao, Công 
ty tổ chức tổng kết trao thưởng môn Bóng đá, Giải Thể 
thao Thu-Đông 2019.

Tham dự Lễ trao Giải có các đồng chí: Lê Minh 
Tuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Nguyễn Văn 
Định, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; các đồng chí 
trong Ban tổ chức, Tổ Trọng tài, các đồng chí là Thủ 
trưởng các đơn vị trong Công ty, cùng toàn thể các vận 
động viên tham dự Giải đã về dự.

Kết quả, giải Nhất thuộc về Xí nghiệp Axít, giải 
Nhì thuộc về Xí nghiệp Supe 2, giải Ba thuộc về Xí 
nghiệp Điện, giải Khuyến khích thuộc về các đơn vị: 
Khối Hành chính, Xí nghiệp Đời sống, Công ty CP Vận 
tải. Ban Tổ chức còn trao cầu thủ ghi nhiều bàn thắng 
nhất cho Hà Ngọc Anh của Xí nghiệp Axít và thủ môn 
xuất sắc cho Nguyễn Bá Tỉnh của Xí nghiệp Supe 2.

Ngày 8/12/2019, tại Nhà thi đấu thể thao, Công ty 
tổ chức tổng kết trao thưởng môn Quần vợt, Giải Thể 
thao Thu-Đông 2019.

Tham dự Lễ trao Giải có các đồng chí: Nguyễn 
Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban 
Tổ chức Giải; Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty; Lê Minh Tuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công 
ty; các đồng chí trong Ban tổ chức, Tổ Trọng tài, các 
đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty, cùng 
toàn thể các vận động viên tham dự Giải đã về dự.

Kết quả, đôi nam độ tuổi trên 50, 1 giải Nhất, 1 giải 
Nhì, 2 giải ba; Đôi nam độ tuổi từ 40-49, 1 giải Nhất, 
1giải Nhì, 2 giải ba; Đôi nam độ tuổi dưới 40, 1 giải 
Nhất, 1giải Nhì, 2 giải ba; Đôi nam nữ phối hợp, 1 giải 
Nhất, 1giải Nhì, 2 giải ba.

 Giải Thể thao Thu-Đông 2019 là hoạt động có ý 
nghĩa lớn nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần 
cho người lao động Công ty; đồng thời là sân chơi bổ 
ích lành mạnh, tạo điều kiện để người lao động Công ty 
có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện 
khả năng của bản thân. Các hoạt động của Giải thể thao 
đã khơi dậy phong trào luyện tập thể thao sôi nổi, rộng 
khắp ở các lứa tuổi, động viên người lao động không 
ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

Nguyễn Hoa

Trao thưởng môn bóng đá, quần vợt
 GIẢI THỂ THAO THU ĐÔNG 2019
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Hoàn thành đại tu đúng tiến độ tại Xí nghiệp Supe 2
Những ngày cuối năm, cùng 

với khí thế thi đua sổi nổi 
trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm, Xí nghiệp Supe 2 tiến hành đại 
tu dây chuyền sản xuất và hoàn thành 
đúng tiến độ được giao.

Theo kế hoạch, chương trình đại 
tu XN Supe 2 được tiến hành từ ngày 
23/12/2019 đến ngày 02/01/2020 
với các hạng mục được sửa chữa 
là: Thùng hóa thành, thùng trộn, hệ 
thống điện, kho ủ,… Tham gia đại tu, 
bên cạnh lực lượng lao động tại XN 

còn có Công ty CP Cơ khí Supe Lâm 
Thao, XN Điện.

Mục tiêu của đợt đại tu lần này 
nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, 
hiệu quả để sau đại tu có thể duy trì 
sản xuất ổn định, phát huy công suất, 
tạo ra sản phẩm Supe lân có chất 
lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của 
khách hàng.

Đồng chí Dương Văn Đắc, Giám 
đốc XN cho biết: Để công tác đại tu 
diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, 
XN đã có sự chuẩn bị chu đáo về vật 

tư thiết bị và nhân lực. Trong quá 
trình đại tu, XN nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ đắc lực của các phòng ban 
và đơn vị liên quan. Do đó, công tác 
đại tu diễn ra thuận lợi.

Sau thời gian tiến hành đại tu, 
ngày 02/01/2020, các ca sản xuất 
của XN tiến hành chạy máy với sản 
lượng bình quân 700 tấn/ngày. Đợt 
đại tu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, 
đảm bảo an toàn về máy móc, thiết bị 
và nhân lực. Công tác đại tu tại XN 
đã được Hội đồng kiểm tra An toàn 

Hoàn thành đại tu đúng tiến độ tại Xí nghiệp Supe 2

Nhằm không ngừng chăm lo, nâng cao sức khỏe 
cho người lao động, vừa qua, Công đoàn Công 
ty tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao.

Về dự và tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ có các 
đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc; 
Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Lê Minh 
Tuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Nguyễn Văn 
Định, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Sa Thị Hải 
Vân, Trưởng Ban nữ công Công ty; Nguyễn Quý Ba, 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty cùng hơn 50 
thành viên Câu lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao.  

Yoga là một phương pháp rèn luyện sức khỏe 
bắt nguồn từ Ấn Độ, có sự kết hợp giữa cơ thể, tinh 
thần và tâm hồn.Tập luyện Yoga có tác dụng giúp con 
người phát triển tốt về thể chất, tăng cường linh hoạt, 
sức mạnh, sự phối hợp và nhận thức đúng với phụ nữ 
trong thời kỳ mới. Đặc biệt khi tập luyện Yoga tạo sự 
tập trung, cảm giác bình tĩnh và thư giãn của bản thân 
hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây là một bộ 
môn không những có tác dụng trong việc cải thiện sức 
khỏe thể chất,  nuôi dưỡng tâm hồn mà còn giúp các 
thành viên Câu lạc bộ có thói quen rèn luyện thể dục thể 
thao hằng ngày, duy trì sức khỏe, nâng cao tinh thần, 
đảm bảo trong lao động và công tác đạt hiệu quả hơn.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Hoằng, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty đã thông qua Quyết định thành lập 
Câu lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao. Theo đó, Ban chủ 
nhiệm Câu lạc bộ gồm 5 đồng chí do đồng chí Lê Văn 
Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Chủ nhiệm. 
Công đoàn Công ty có nhiệm vụ tổ chức quản lý, theo 
dõi, giám sát Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả theo đúng 
quy định tại Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ và quy 
định khác liên quan của Công ty. Công đoàn Công ty 
CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tặng Câu 
lạc bộ một bộ loa kéo nhằm bổ sung điều kiện cơ sở vật 
chất thuận lợi để Câu lạc bộ hoạt động đạt kết quả tốt.

Cũng tại buổi Lễ ra mắt là màn biểu diễn các tư thế 

Yoga mà Câu lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao đã tập luyện 
trong thời gian qua với những động tác nhẹ nhàng mà 
uyển chuyển, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ Yoga đã thành công tốt 
đẹp, tin tưởng rằng, sự hoạt động có hiệu quả của Câu 
lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao trong tương lai sẽ là cơ sở 
thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe của 
toàn thể cán bộ, người lao động Công ty.

Nguyễn Hoa 

Ra mắt Câu lạc bộ Yoga Supe Lâm Thao

Đ/c Nguyễn Thành Công, Phó TGĐ và đ/c Lê Văn Hoằng, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng hoa chúc mừng CLB

Một màn biểu diễn
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Đây đó màn mưa vẫn nhẹ buông
Cây bàng trút lá cuối con đường
Lạc bước chiều Xuân chưa chút nắng
Ngỡ chợt vô tình tới miền thương

Giăng mắc tơ trời vẫn chưa nguôi
Lộc biếc chồi non vẫn ngủ vùi.
Ơi nàng Xuân hỡi! Nàng Xuân hỡi
Gọi nắng về gieo ấm đất trời

Gọi nắng về đây, hãy về đây
Để dáng Xuân xưa bớt hao gầy
Để tình Xuân thắm lên môi mắt
Để sắc Xuân tràn ngập trời mây!   

 

NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT

Hoàn thành đại tu đúng tiến độ tại Xí nghiệp Supe 2
và Môi trường của Công ty đánh giá cao. 

Bên cạnh hoàn thành kế hoạch sản 
xuất được giao, XN đã đẩy nhanh tiến 
độ tiêu thụ sản phẩm và đạt kết quả khả 
quan, tính riêng trong tháng 12/2019, 
Xí nghiệp tiêu thụ được 24.000 tấn sản 
phẩm Supe lân. 

Ngay từ những ngày đầu năm 
2020, XN đã tập trung nhân lực, vật 
tư thiết bị để tích cực sản xuất và đẩy 
mạnh tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch quý I năm 2020.

Hoa Mua

Hoàn thành đại tu đúng tiến độ tại Xí nghiệp Supe 2

Người lao động ngành Hóa chất: 

 Ưu tiên dùng hàng Việt Ưu tiên dùng hàng ViệtNắng Xuân

Thúy Nga

Sản xuất hàng hóa chất lượng - sử dụng sản phẩm nội bộ ngành - liên 
kết tạo chuỗi cung ứng sản phẩm nội địa là cách Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam (Vinachem) hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” (CVĐ).

Với 70% sản phẩm hàng hóa do Tập đoàn sản xuất phục vụ nhu cầu 
sản xuất nông nghiệp của nông dân, gần 20% phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
thiết yếu của xã hội và 10% phục vụ nhu cầu của các ngành kinh tế khác, 
Vinachem đã ý thức trách nhiệm với cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam. 
Hưởng ứng CVĐ, ngoài việc đẩy mạnh sản xuất, cung ứng ra thị trường các 
sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng chất lượng cao, Tập đoàn còn thực hiện 
việc mua - bán sản phẩm lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong ngành. Đồng 
thời, tăng cường liên kết, liên doanh với các đơn vị trong việc tạo chuỗi cung 
ứng sản phẩm nội địa chất lượng cao như: Các Công ty cao su của Tập đoàn 
liên kết với các nhà máy lắp ráp ôtô như: Trường Hải, Hoa Mai, Hyundai… 
để cung ứng lốp ôtô chất lượng, tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm trong 
nước. Để CVĐ được triển khai hiệu quả đến từng cán bộ, công nhân lao 
động, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tạo điều kiện cho NLĐ 
tham gia các chương trình: “Những ngày hội thương hiệu Việt”; “Đưa hàng 
Việt về với vùng xa”;“Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao”… giúp NLĐ 
có cơ hội tiếp cận với hàng Việt. Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên 
tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền về sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị, 
tạo cầu nối để đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ý thức được lợi 
ích khi sử dụng hàng Việt…

Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo từ Vinachem về trao đổi, mua - bán nội 
bộ giữa các đơn vị trong Tập đoàn, Công đoàn nhiều đơn vị đã làm cầu nối 
trong việc tìm kiếm những sản phẩm là nguyên vật liệu đầu vào của doanh 
nghiệp được cung cấp từ các đơn vị trực thuộc như: Các Công ty phân bón 
đã sử dụng Ure của Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình; các đơn vị Supe Lâm 
Thao, Lân Văn Điển, Lân Ninh Bình đã sử dụng quặng Apatit của Công ty 
TNHH MTV Apatit Việt Nam; Công ty CP Cao su Miền Nam đã sử dụng 
khí nitơ từ Sovigaz; sản phẩm tẩy rửa từ Công ty CP Bột giặt Lix; Công ty 
TNHH MTV Apatit và các Công ty phân bón sử dụng băng chuyền và lốp 
ôtô của Công ty CP Cao su Sao Vàng…

Ngoài việc ưu tiên sử dụng sản phẩm nội bộ trong ngành, Công đoàn 
Công nghiệp hóa chất còn tham gia với chuyên môn, tư vấn để hầu hết các 
đơn vị trong Vinachem sử dụng quần áo bảo hộ lao động và đồng phục cho 
cán bộ, nhân viên do các đơn vị dệt may trong nước sản xuất. Tiêu biểu, 
trong10 năm, Công ty Cổ phần May Đức Giang (Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam) đã may hơn 10 nghìn bộ quần áo bảo hộ lao động và đồng phục cho 
cán bộ, nhân viên của Tập đoàn với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. 100% các 
đơn vị sử dụng giấy dùng trong văn phòng là sản phẩm của Tổng Công ty 
Giấy Việt Nam.

Hoàng Lan
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Bữa cơm ca có ngon miệng không em 
Trưa tròn bóng ngoài hiên xanh vời vợi 
Mình ăn ca còn có thêm cốc sữa 
Sức khỏe duy trì, ta lại tiếp ca

Bữa cơm ca hương vị thơm đậm đà 
Thịt, cá, rau, dưa ...bữa ăn đủ cả 
Có vị hương lạ mà em nhận thấy 
Hương gạo thơm từ đồng lúa - Lân xanh

Bữa cơm ca, em có cả tình anh 
Ủ chín hơi cơm tâm tình người thợ 
Nhà xưởng, bàn ghế... như mời em đó 
Cơ khí anh làm, sạch, đẹp, khang trang.

Bữa cơm ca náo nức những mùa vàng 
Mình nâng bát, biết ơn bao thế hệ 
Từ thuở khơi nguồn, Su pe ngày ấy 
Vẫn duy trì, phát triển tốt nguồn Lân

Bữa cơm ca bao ánh mắt mến thân 
Su pe Lâm Thao tự hào, tin tưởng 
Đơn vị Anh hùng vượt qua bão tố 
Toả sáng đất trời non nước Việt Nam.

Âm thanh xuân mới Supe 
Máy reo mùa gọi đồng quê xuân về 
Rì rào sóng lúa triền đê 
Lân xanh hối hả tàu bè ngược xuôi

Lân về xanh ngát nương đồi 
Ruông, vườn muôn nẻo xanh, hồi sức xuân 
Kỳ diệu lắm những hạt lân 
Hương thơm, trái ngọt tăng dần, bội thu

Đất cằn , ta cấp “sữa” bù 
Sản phẩm phân bón đặc thù Supe 
E nờ pê ka (NPK) .. có nghe 
Chất lượng, uy tín Supe đi đầu

Các loại hạt đỏ, hạt nâu 
Đáp ứng đầy đủ nhu cầu nông dân... 
Từ vùng xa đến làng gần 
Nhu cầu cung cấp khi cần có ngay

Mọi miền đất nước hương bay 
Thơm từ khối óc, bàn tay bao người 
Supe xuân mới .... kính mời 
Sử dụng sản phẩm kịp thời, bội thu .

Bữa cơm ca

Chu Quang Hưng

Xuân Supe

Khi Công ty CP Bảo vệ Thực vật Miền Bắc tung ra chiêu 
khuyến mãi bán 10 tấn phân thưởng 1 chỉ vàng nhiều 
người đã băn khoăn không hiểu trong đó chứa cái gì…

Giơ thật cao, đánh thật khẽ
Mới đây, Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải điều tra: “Thị 

trường phân bón ăn theo: Trong vòng vây của bầy nhện độc”, Cục 
Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc lấy mẫu một số 
loại phân bón được nhắc đến trong bài để gửi đi phân tích.

Cụ thể, tại cửa hàng Hưng Hiển ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng 
Hỷ và tại Công ty CP XNK Thương mại và Du lịch Sơn Luyến 
ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ - Tổng đại lý của Công ty CP 
Bảo vệ Thực vật Miền Bắc (địa chỉ tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) lấy 
mẫu NPK-S+TE 5.10.3-8 và NPK-S 12.5.10-14. Kết quả cả hai 
đều không đạt theo tiêu chuẩn công bố.

Sản phẩm NPK-S+TE 5.10.3-8 chỉ đạt 3,7.10.2,4 tức hai 
chỉ tiêu chính bị thiếu, sản phẩm NPK-S 12.5.10-14 chỉ đạt 
10,2.6,3.9,1 cũng thiếu ở hai chỉ tiêu chính. Đội quản lý thị trường 
số 1 đã ra quyết định số 79267 áp theo khoản 2 điều 3, khoản 5 
điều 20, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 01/11/2017 xử phạt 
hành chính cửa hàng Hưng Hiển vì đã bán sản phẩm vi phạm về 
chất lượng hàng hóa.

Điều đáng nói là mặc dù sản xuất ra sản phẩm có chất lượng 
không phù hợp với tiêu chuẩn công bố nhưng Công ty CP Bảo vệ 
thực vật Miền Bắc lại không hề bị phạt mà chỉ buộc phải thu hồi 
để tái chế 30 bao NPK-S+TE 5.10.3-8.

Trong kho của bà Hưng có 40 bao, đã bán 10 bao còn lại 30 
bao. Theo phân tích của đoàn, với giá bán 95.000 đồng/bao, trị 
giá hàng đã tiêu thụ là 95.000 x 10 = 950.000 x 1,5 : 2 = 712.500 
đồng, mức phạt bằng tiền áp dụng vẻn vẹn chỉ là 712.500 đồng 
dành cho chủ cửa hàng Hưng Hiển.

Còn Công ty CP XNK Thương mại và Du lịch Sơn Luyến 
là tổng đại lý có lượng tiêu thụ hàng năm rất lớn thì không bị xử 
phạt vì đoàn kết luận chưa tiêu thụ hàng ra thị trường tại thời 
điểm kiểm tra mà chỉ buộc thu hồi 40 bao loại 25 kg đang có 
trong kho gửi trả về nơi sản xuất là Công ty CP Bảo vệ thực vật 
Miền Bắc để tái chế.

Mức phạt nhẹ tựa lông hồng trên liệu có thực sự có sức răn 

Dù đã tổ chức hàng ngàn cuộc tập huấn cho nông dân nhưng 
những Công ty lớn như Lâm Thao vẫn trở thành mục tiêu của 

hàng nhái, hàng kém chất lượng.
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đe cho các đơn vị sản xuất phân bón kém chất lượng và 
các đại lý, chủ cửa hàng tiếp tay khác?

Mẫu mã dễ gây nhầm lẫn với những thương 
hiệu lớn

Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy sản 
phẩm NPK-S+TE 5.10.3-8 của Công ty CP Bảo vệ thực 
vật Miền Bắc giống tới 80-90% sản phẩm NPK-S*M1 
Lâm Thao 5.10.3+8 của Công ty CP Supe Phốt phát 
và Hóa chất Lâm Thao - thương hiệu nổi tiếng trên thị 
trường về kiểu dáng, cách sắp xếp các thông tin, hình 
ảnh trên bao bì. Khác biệt nhất có chăng chỉ là logo của 
2 đơn vị nhưng nếu xếp lẫn vào nhau nông dân sẽ khó 
lòng phân biệt được.

Đại lý nếu bán hàng của Công ty CP Bảo vệ thực 
vật Miền Bắc có những lúc thu lợi nhuận cao gấp 8-10 
lần so với bán hàng của Công ty CP Supe Phốt phát và 
Hóa chất Lâm Thao; thêm vào đó Công ty này có lúc 
còn ra một chính sách khuyến mãi vô tiền khoáng hậu 
cứ bán 10 tấn được tặng 1 chỉ vàng nên nhiều đại lý đã 
cố tình lái bà con nông dân sang mua các sản phẩm 
của mình.

Và chẳng may, nếu bị tố giác, bị cơ quan chức năng 
đem mẫu đi kiểm tra, xử phạt thì mức phạt cũng chỉ 
tương đương thậm chí nhỏ hơn nhiều so với lợi nhuận 
thu được. Rốt cục chỉ có người nông dân là lãnh đủ 
hậu quả. 

Con số thống kê của Bộ Công Thương cho thấy 
trung bình mỗi năm lực lượng quản lý thị trường bắt 
giữ khoảng 4.000 vụ phân bón giả, kém chất lượng. 
Thực trạng này đang gây thiệt hại hàng ngàn tỉ mỗi năm 
cho cả Nhà nước, doanh nghiệp làm ăn chân chính lẫn 
nông dân. Riêng đối với nông dân nếu sử dụng phân bón 
không đảm bảo chất lượng bón cho các cây ngắn ngày 
thì chỉ không cho năng suất 1 vụ nhưng nếu bón cho các 
loại  cây trồng dài ngày thì sẽ làm cây suy kiệt và mất đi 
cả 1 chu kỳ sinh trưởng.

Không chỉ có vậy, còn có những thiệt hại chưa thể 
đo đếm được như: Làm suy kiệt sức sống của cây trồng 

 

BOX  “Phân bón Miền Bắc có thời điểm ra 
chính sách hễ đại lý lấy 10 tấn khuyến mãi 
luôn 1 chỉ vàng, càng lũy tiến lại càng được 
vàng nhiều hơn. Với giá họ giao cho đại lý 
chỉ 3.600đ/kg lại còn khuyến mãi vàng như 
thế thử hỏi thứ còn lại trong bao khác gì 
là đất?”

(Lời một người trong cuộc)

dẫn đến cây yếu ớt sẽ bị sâu bệnh tấn công nhiều hơn, 
làm gia tăng thêm chi phí cho việc phòng và trị, ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế và chất lượng nông sản. Đất 
đai bị thoái hóa, suy giảm dinh dưỡng, dễ bị rửa trôi 
do phải chứa đựng, hấp thụ những chất độc hại mà cây 
trồng không thể tiêu được.

Những tồn dư trên có thể ảnh hưởng đến nguồn 
nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng tại 
địa bàn sản xuất và vùng phụ cận. Ngoài ra nạn phân 
bón kém chất lượng còn gây rối loạn thị trường, tạo 
môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh 
nghiệp, đặc biệt ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn 
chân chính.

Ông Phạm Đức Thành, Phó Trưởng Phòng Kinh 
doanh Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 
Thao cho hay: Phân bón Lâm Thao là thương hiệu nổi 
tiếng đã có mặt trên thị trường gần 60 năm và được bà 
con hết sức đón nhận nên từ nhiều năm nay sản phẩm 
của Công ty luôn là mục tiêu để các đối tượng làm phân 
bón nhái, phân bón kém chất lượng ăn theo, đưa ra thị 
trường trà trộn để trục lợi.

Mặc dù hàng năm, Công ty đã thực hiện rất nhiều 
giải pháp trong đó có việc phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng để phát hiện và xử lý các trường hợp 
giả, nhái nhãn mác song do mức phạt còn hạn chế, các 
Nghị định về quản lý phân bón còn nhiều kẽ hở nên 
không thể giải quyết được triệt để tình trạng trên.

Ngoài thị trường Thái Nguyên, trong năm 2019, 
Công ty còn phát hiện rất nhiều trường hợp hàng nhái 
nhãn mác các sản phẩm phân bón của mình ở Sơn La, 
Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ…

Đồng quan điểm với ông Thành, nhiều chuyên gia 
về lĩnh vực thị trường phân bón cũng cho rằng dù hậu 
quả của hành vi sản xuất phân bón giả, nhái, kém chất 
lượng là hết sức nặng nề nhưng hầu như các trường hợp 
bị phát hiện chỉ có thể áp dụng khung phạt vi phạm 
hành chính chứ không phải là hình sự. Mức phạt thường 
không cao nên không đủ sức răn đe. Thêm vào đó đối 
tượng bị phạt lại là các hộ buôn bán phân bón nghĩa là 
xử ở ngọn chứ không phải tận gốc là các nhà máy 
sản xuất.

Để giải quyết triệt để vấn đề này cần có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp chính quyền địa 
phương, đặc biệt là người dân cùng đấu tranh, phòng 
chống. Song song với việc tăng chế tài xử phạt là tăng 
cường công tác tuyên truyền tới các hộ kinh doanh vật 
tư nông nghiệp để không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho 
các hành vi hành vi buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng.

Dương Đình Tường

Phân bón khuyến mãi tặng vàng nhưng chất lượng lại không đạt:
Phạt nhẹ tựa lông hồng liệu đủ sức răn đe ?
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Phong trào thi đua “Cựu chiến 
binh gương mẫu” do Trung 
ương Hội phát động đã thực 

sự trở thành đòn bẩy, động viên 
cán bộ, hội viên của Hội Cựu chiến 
binh (CCB) Công ty hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, 
hội viên CCB Công ty đã không 
ngừng phát huy truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ” trong lao động sản xuất, 
trong đó, tiêu biểu như Chi hội 
CCB Xí nghiệp Axít luôn nêu cao ý 
chí tự lực tự cường, tinh thần sáng 
tạo, tích cực tham gia phong trào 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ 
SXKD và phát triển của Công ty.

CỰU CHIẾN BINH XÍ NGHIỆP AXÍT
PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

Với tổng số 19 hội viên, Chi 
hội CCB Xí nghiệp Axít hoạt động 
trong điều kiện có nhiều thuận lợi 
đó là luôn nhận được sự quan tâm 
và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo 
Hội CCB Công ty; trong Chi hội có 
đồng chí Giám đốc XN, 02 đồng chí 
Phó Giám đốc và một số các đồng 
chí là cán bộ quản lý trong XN như: 
Đốc công, tổ trưởng sản xuất… là 
hội viên Chi hội CCB. Chi hội CCB 
Xí nghiệp đã xác định rõ vị trí, trách 
nhiệm của đơn vị để vận động hội 
viên tích cực tham gia các hoạt 
động gắn với nhiệm vụ chính trị, 
không ngừng phát huy truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động sản 
xuất. Đa số các hội viên là công 
nhân trực tiếp sản xuất đều là thợ 
bậc cao có nhiều kinh nghiệm đã 
phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật để tiết giảm chi phí, cải thiện 
điều kiện làm việc và môi trường 
lao động.

Thời gian qua, mặc dù điều 
kiện sản xuất khó khăn nh ưng Ban 
Lãnh đạo XN - mà nòng cốt là các 
đồng chí CCB đã tổ chức sản xuất 
tốt, bố trí hợp lý và xây dựng một 
kế hoạch sản xuất đáp ứng với từng 
thời điểm sản xuất trong năm. XN 
Axít với công suất thiết kế của 03 
dây chuyền là: Dây chuyền Axít 

số 1 là: 70.000 tấn H2SO4/năm. 
Dây chuyền Axít số 2 là:120.000 
tấn H2SO4/năm. Dây chuyền Axít 
số 3 là: 40.000 tấn H2SO4/năm. Do 
công tác quản lý kỹ thuật tốt, nhiều 
sáng kiến tiết kiệm đã được áp dụng 
thành công vào thực tế, đã góp phần 
tháo gỡ những khó khăn trong sản 
xuất, cải thiện điều kiện và môi 
trường làm việc của người lao động, 
trong đó có sự tham gia tích cực của 
các hội viên CCB. 

Đồng chí Hoàng Thanh Hà, 
Phó Giám đốc, Chi hội trưởng Chi 
hội CCB XN Axít cho biết: Chi hội 
CCB chúng tôi xác định kế hoạch 
sản xuất là trọng tâm, công tác 

KHKT, sáng kiến tiết kiệm là then 
chốt và thực hiện tốt các giải pháp 
khoa học, ứng dụng tốt các đề tài 
khoa học cùng các sáng kiến tiết 
kiệm là góp phần hoàn thành kế 
hoạch sản xuất Công ty giao, giúp 
giảm thiểu và kiểm soát tốt công tác 
môi trường. Những năm qua, mỗi 
năm trung bình XN có từ 25 đến 30 
sáng kiến được Hội đồng sáng kiến 
Công ty công nhận và đưa vào áp 
dụng trong sản xuất thì có đến 2/3 
số sáng kiến tiết kiệm nói trên có 
sự đóng góp của các đồng chí CCB 
trong Chi hội.

Để hoàn thành được kế hoạch 
sản xuất và có thu nhập ổn định là 
nhờ sự nỗ lực của cán bộ, công nhân 
của XN trong đó có sự đóng góp to 
lớn của các đồng chí trong Chi hội 
CCB. Đối với công tác sản xuất, 
quản lý, kiểm soát môi trường Chi 
hội CCB đã tham mưu với Lãnh đạo 
XN đề ra những biện pháp thiết thực 
nh ư kiểm tra, giám sát vận hành 
máy móc thiết bị theo đúng bản chỉ 
dẫn vận hành, duy trì các chế độ kỹ 
thuật của thiết bị theo đúng thông số 
đã đ ược quy định, nhằm giảm thiểu 
hàm l ượng khí SO2-SO3 trong khí 
thải và độ pH cho phép trong n ước 
thải công nghiệp, góp phần làm 
trong sạch môi tr ường nơi làm việc. 

XN đã thành công trong việc đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật môi tr ường 
đề ra với nước thải công nghiệp 
theo tiêu chuẩn: QCVN40: 2011/ 
BTNMT.

Chi hội CCB XN đã vận động 
cán bộ, người lao động và hội viên 
thực hiện đúng các chế độ kỹ thuật, 
thực hiện nghiêm túc bản chỉ dẫn, 
chăm sóc và bảo d ưỡng thiết bị theo 
định kỳ, thực sự bám máy, điều chỉnh 
chế độ kỹ thuật ổn định thể hiện qua 
việc duy trì tốt các chế độ cháy của 
l ưu huỳnh tại các lò đốt, chế độ nhiệt 
lò đốt ổn định, bộ phận tiếp xúc cả 
03 dây chuyền điều chỉnh nồng độ 
SO2 và nhiệt độ thích hợp vào các 
lớp xúc tác đảm bảo mức chuyển hoá 
SO2 thành SO3 sau lớp 4 đạt mức trên 
99,89%. Bộ phận hấp thụ duy trì sức 
tưới Axít và nồng độ Axít đúng yêu 
cầu kỹ thuật ổn định hiệu suất hấp 
thụ luôn đạt 99,99%. Đối với các 
đồng chí CCB ở bộ phận phục vụ 
sản xuất nh ư cơ khí, điện sửa chữa 
đã tham m ưu với đội ngũ cán bộ 
quản lý của XN phân công chuyên 
môn hoá trong công tác bảo quản 
sửa chữa thiết bị gắn trách nhiệm 
của từng cá nhân đối với từng công 
đoạn. Có kế hoạch sửa chữa cụ thể, 
trọng tâm, chuẩn bị hàng dự phòng 
đầy đủ không để bị động trong quá 
trình sửa chữa, có ý thức cao trong 
công tác sửa chữa nhất là đối với 
các thiết bị có Axít, đảm bảo an toàn 
cho ng ười và thiết bị, tiến hành sửa 
chữa, thay thế thiết bị trong thời gian 
ngắn nhất, sớm đ ưa dây chuyền sản 
xuất trở lại làm việc, duy trì 03 dây 
chuyền sản xuất hoạt động ổn định 
liên tục dài ngày, góp phần làm giảm 
thiểu ô nhiễm môi tr ường. 

Do áp dụng nhiều giải pháp, 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến nay 
các tiêu chuẩn về hàm lượng khí của 
03 dây chuyền sản xuất A xít của XN 
đều đạt tiêu chuẩn theo: QCVN 19 - 
21: 2009/ cột B  của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.

Các sáng kiến tiêu biểu như: 
Năm 2016 với sáng kiến: Nghiên 
cứu, tính toán, cải tạo tháp tiếp 
xúc dây chuyền Axít số 3, nhờ đó 
tăng được hiệu suất chuyển hóa 
từ: 99,80% lên 99,89%, góp phần 
tăng sản lượng Axít đặc biệt là đã 
đưa hàm lượng SO2 trong khí thải 
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từ mức: 1200 ÷ 1300mg SO2/Nm3 
khí thải xuống mức 150 ÷ 200mg 
SO2/Nm3 khí thải đạt tiêu chuẩn 
theo: QCVN 19 - 21: 2009/ cột B 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Năm 2017 có các sáng kiến: Nghiên 
cứu, tính toán, cải tạo tháp tiếp xúc 
dây chuyền A xít số 2 nhờ đó tăng 
được hiệu xuất chuyển hóa từ: 
99,80% lên 99,89% góp phần tăng 
sản lượng Axít đặc biệt là đã đưa 

hàm lượng SO2 trong khí thải từ 
mức: 1200 ÷ 1300mg SO2/Nm3 khí 
thải xuống mức 350 ÷ 400mg SO2/
Nm3 khí thải đạt tiêu chuẩn theo: 
QCVN 19-21: 2009/ cột B của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Năm 
2018 có các sáng kiến: Nghiên cứu 
các giải pháp kỹ thuật thu hồi và xử 
lý nước ngấm giảm thiểu phát thải 
lỏng ra môi trường hướng tới mục 
tiêu sản xuất không phát thải lỏng 
ra môi trường của Công ty,...

Phát huy truyền thống Bộ đội 
Cụ Hồ luôn đầu tàu gương mẫu 
trong các phong trào thi đua, thời 
gian tới, Chi hội CCB Xí nghiệp 
A xít sẽ không ngừng cố gắng nỗ 
lực để có nhiều sáng kiến hơn nữa 
được áp dụng vào sản xuất nhằm hạ 
giá thành sản phẩm và xử lý tốt môi 
trường, góp phần đưa Công ty ngày 
càng phát triển

Thanh Lan

Thượng đế ưu ái ban tặng con người bốn mùa: 
Xuân, Hạ, Thu Đông với bao sắc màu rực rỡ. 
Nhưng có lẽ mùa Xuân được ưu ái hơn cả. Chẳng 

thế mà, bao nhiêu mỹ từ đẹp đẽ đều dành tặng hết vào 
Xuân. Mùa Xuân là mùa của tuổi trẻ, mùa của sự hân 
hoan nồng ấm, mùa rạo rực căng tràn trong lồng ngực. 
Và là mùa của những yêu thương ngọt ngào. Nơi tôi làm 
việc cũng vậy. Không khí Xuân lan tỏa, màu Xuân lộng 
lẫy, mùi Xuân tràn đầy.

Xuân làm nên những điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu 
bắt đầu từ hai hàng cây bàng chạy theo các lối đi trong 
công ty. Vừa trút sạch lá mùa đông, để lại những cánh 
tay khẳng khiu, vậy mà Xuân vừa chớm, rây rắc một 
vài đợt mưa lây phây thì cây bừng tỉnh đầy sức sống. 
Lũ chim tránh rét về líu lo không ngớt. Một kẻ vốn quý 
trọng thời gian như tôi cũng không cưỡng nổi cảnh đẹp 
mùa Xuân trên từng tán bàng mà đứng ngẩn ngơ hàng 
giờ, tận hưởng màu xanh non tơ, tận hưởng mùi vị Xuân 
ngập tràn trong mọi giác quan. Xuân rón rén về mang 
theo muôn vàn tia nắng ấm áp rải rắc từng con đường, 
từng tán cây, bao chùm lên các gian máy, mơn man ve 
vuốt từng cụm hoa lá trong các vườn hoa nhỏ rải rác 
khắp công ty. Lác đác bóng các chị lao công mải mê 
dọn dẹp các cung đường, các vườn cây thảm cỏ, quét 
vôi từng gốc cây xù xì. Xuân theo chân các chị, rải mầm 
non lộc biếc sau mỗi bước chân. Thoảng trong mùi nắng 
mới là mùi hương của hoa hồng, hoa trà đang trổ bông. 
Bóng liễu ven đài phun nước như thướt tha hơn, dịu 
dàng hơn trong cái nắng đầu mùa. 

Mùa Xuân có Tết. Và Tết thì luôn dệt nên những 
ký ức rất đẹp trong tim mỗi người cho dù nghèo đói hay 
giàu sang. Tết nơi tôi làm việc đặc biệt hơn các công sở 
hay doanh nghiệp khác. Cứ đến gần ngày nghỉ tết, công 
nhân lao động lại rộn ràng với các loại quà tết của công 
ty. Nào mứt, nào kẹo, nào rượu, nào chè. Rồi gạo nếp, 
gạo tẻ, dầu ăn... Và đặc biệt, đó là có cả thịt lợn. Mọi 

người tự gom phiếu lợn rồi lựa bắt lợn theo số cân cộng 
dồn phiếu, rồi đem mổ. Ôi chao, cái không khí ấy khiến 
người ta nôn nao nhớ lại ngày xưa xa lắm, mong ngày 
30 tết để được theo chân người lớn đi xem mổ lợn tết. 
Ngày nay, nói về sự đủ đầy của tết thì nó vô hạn, mỗi 
người mỗi gia đình mỗi điều kiện khác nhau. Nhưng nói 
chung, với người lao động nơi tôi làm việc thì có thể nói 
là đã được công ty sắm sanh đủ các nhu cầu thiết yếu 
của tết. Rồi những món quà tình nghĩa từ các tổ chức 
đoàn thể, của lãnh đạo công ty. Tết về là lúc để người 
ta thể hiện sự yêu thương ưu ái, và cũng là lúc để người 
ta nhận được nhiều hơn sự ưu ái yêu thương. Cái sự 
yêu thương ưu ái ấy, không phải ở đâu ta cũng tìm thấy 
được.   

Trước khi phút giao thừa vừa điểm, là lúc khiến 
lòng người nôn nao. Ở nơi này, đón Xuân trong tiếng 
máy reo... Như thấu hiểu, đó cũng là thời điểm những 
túi quà được lãnh đạo công ty đem đến trao tận tay 
người lao động, ngay tại nơi sản xuất, ngay tại nơi tiếng 
máy đang reo. Ôi, cái tình người ăm ắp trong cái tình 
đồng nghiệp, trong cái tình của những người cầm lái 
đối với những người trên con tàu lớn của mình. Ngàn 
lời nói hay chưa chắc đã bằng một cử chỉ đẹp gần gũi 
thân thiết như vậy.

Điều kỳ diệu của mùa Xuân không chỉ là không khí 
Xuân lan tỏa, màu Xuân lộng lẫy, mùi Xuân tràn đầy. 
Điều kỳ diệu của mùa Xuân còn là từng thời khắc, là sự 
yêu thương, là sự đồng cảm sẻ chia, sự bao dung tình 
người vô bờ bến. Mùa Xuân dệt nên bao ý niệm đẹp đẽ 
vào trong lòng mỗi người sự an vui, bình yên. Và tiếp 
thêm sức sống ngập tràn bao ước vọng, đợi chờ vào một 
tương lai sáng lạn hơn. 

Ta luôn tin vào những điều kỳ diệu. Và Xuân đem 
điều diệu kỳ đến nơi đây.

D.H

Tùy bút của Diệu Hiền

Sự diệu kỳ của
mùa xuân
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Hai ba tháng Chạp. Khắp nơi hối hả, tấp nập. 
Người xe vội vã. Đường sá ồn ào. Chợ đông 
như nêm. Ai cũng cố kiết hoàn tất những công 

việc cuối cùng để nghỉ Tết, đón Xuân. Hôm nay lại là 
ngày cúng ông Công, ông Táo nên càng vội. 

Cửa hàng đại lý NPK của ông bà Toản Thảo cũng 
vậy. Hai vợ chồng ông đang hì hục dọn dẹp. Họ bốc xếp 
những bao phân còn lại gọn vào trong để lấy chỗ để bày 
biện đón Tết. Nhà có hai đứa con thì chúng đều đi học 
xa.  Đứa đại học dưới Hà Nội. Đứa cấp ba chuyên Hùng 
Vương ở tỉnh. Chưa đứa nào về nghỉ Tết. Mọi việc đều 
đến tay hai ông bà. Ngoài ba sào ruộng, mấy năm nay, 
tận dụng mặt đường, lại ở vị trí trung tâm xã, họ còn mở 
thêm đại lý kinh doanh phân bón NPK nữa. Có cửa hàng 
này, họ vừa có công ăn việc làm lại vừa thêm thu nhập. 

Tắt máy, ông quay lại nói với bà: 
- Chuẩn bị nhận hàng. Xe nó lên gần tới nơi rồi.
- Nhận hàng hả? Có để người ta nghỉ Tết không đấy?
Bà Thảo tròn mắt, giọng nói có vẻ bực dọc.
- Hàng lại về hả chú Toản?
Ai đó trong số khách mua hàng hỏi. Ông Toản gật đầu: 
- Phải. Đang về. Ông bà nào cần kíp thì ở lại nhận luôn.
- Ôi! Thế thì vui quá! Có được mấy tạ phân trong 

nhà ra giêng vào vụ đỡ phải lo. Cô chú cho tôi đăng ký 
lấy ngay nha!

Tất cả nhao nhao. Bà Thảo thấy vậy cũng quay ra 
chuẩn bị. 

Trong lúc chờ đợi xe tới, mọi người trò chuyện rôm 

Truyện ngắn của Phi Đông Hạ
NIỀM VUI ĐÓN TẾT

Được phục vụ bà con, 
có thêm tiền nuôi hai 
con ăn học, vợ chồng 
ông thích lắm. 

Đang bận túi bụi 
vậy thì mấy người đến mua phân. Toàn những người 
mua chịu. Kiêng năm mới, mua chịu sẽ không may cho 
gia chủ nên tranh thủ những ngày này, họ đổ xô đến cửa 
hàng Toản Thảo để lấy phân. Cũng có người đến trả tiền 
thanh toán nợ cũ. Họ cũng kiêng không để nợ dây dưa 
hai năm. Người có tiền thì vậy. Người không tiền thì 
“cắm” phân, ghi sổ món nợ mới. Cũng may, nhà máy 
người ta cho trả chậm. Đầu vụ giao phân, cuối vụ lấy 
tiền. Cửa hàng Toản Thảo như cầu nối giữa Công ty CP 
Supe PP&HC Lâm Thao với nông dân, là cánh tay nối 
dài của nhà máy. Một hình thức liên minh công nông 
thật hữu hiệu.

Số phân còn trong cửa hàng được những người 
mua khuân đi. Vợ chồng ông bà Toản Thảo đỡ công 
phải bốc xếp dọn dẹp. Chả mấy chốc hết hàng. Một số 
người đến muộn, không còn bao phân nào nữa, tỏ vể 
tiếc rẻ. Bà Thảo thì mừng rơn. Bà vừa dọn được cửa 
hàng, vừa thu được món tiền tồn đọng. Bà giục chồng: 

- Ông nhanh chân nhanh tay dọn nốt chỗ này nhé. 
Tôi đi chuẩn bị cỗ để cúng ông Công, ông Táo đây. 

Ông Toản ậm ừ. Vừa lúc đó thì điện thoại trong túi 
ông rung lên. Vội vàng lấy máy ra, ông Toản bấm nút 
nghe. Ông à, ờ liên tục. Đầu gật gật. Miệng xuýt xoa: 

- Được rồi! Được rồi! Khẩn trương lên nhé!

rả. Toàn chuyện nhà nông. Rôm rả nhất vẫn là chuyện 
Tết, đặc biệt là giá cả thịt lợn. Sao năm nay nó lại ác thế 
không biết? Dịch tả lợn châu Phi làm điêu đứng hết cả. 
May có ông Nhà nước kịp thời chỉ đạo nên giá thịt lợn 
mới hạ nhiệt, không thì… Các vị cứ quen thịt lợn chứ 
tôi thì mươi con gà là xong. Gà đồi, chạy bộ nha. Tha hồ 
ngon nha. Gì thì gì Tết vưỡn phải có tí thịt lợn chứ. Các 
cụ bảo “ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà” đấy là gì. 
Chả nhẽ gói bánh chưng nhân thịt gà? Chán chuyện thịt 
thà, bánh trái họ lại chuyển qua chuyện mùa vụ. Nào là 
nhà bà ngả hết ruộng chưa? Mạ có chết rét không? Nào 
là bưởi bòng năm nay thế nào? Trúng đậm chứ? Nhà 
ông hôm nào bắt nước về nhớ đắp trổ cho tôi với. Ông 
mà làm ruộng nhà tôi hết nước là tôi bắt đền. Mấy tạ 
NPK bón lót của tôi đấy. Rồi thì chuyện sáp nhập khu 
dân cư, sáp nhập xã. Chuyện đông tây nam bắc rồi ra cả 
chuyện thế giới. Vợ chồng ông bà Toản Thảo cũng quên 
đi cái sự tất bật của mình. Vừa thu dọn họ vừa ngóng 
chuyện. Thi thoảng, hai người lại chêm vào đôi ba câu. 
Vui đáo để. 

Đang rôm rả như thế thì xe phân của nhà máy đỗ 
sịch ngay trước cửa. Lái xe bước xuống chào mọi người. 
Bà Thảo đùa hỏi thay cho lời chào”

- Tết đến đít rồi mà chú vẫn đi giao hàng à? Định 
không cho anh chị nghỉ sắm Tết ư?

- Kế hoạch rồi bà chị ơi - Lái xe đáp - Tất cả vì mùa 
vụ, vì nông dân. Em cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng 
nhà máy yêu cầu phải tập kết đủ phân về cho cơ sở. Ra 
giêng, bà con cứ thế mà chăm bón. Gì chứ cái thằng lúa 
là nó cần khoản phân bón lót lắm.

- Đúng đấy - một vị khách hàng lên tiếng - Chú lái 
xe mà thông tỏ việc nhà nông đáo để đấy nhỉ?

- Chứ lại không? - Anh lái xe cười đáp - Thứ nhất, 
em xuất thân từ nhà nông. Thứ hai, nhà máy, công ty em 
là bạn của nhà nông. Các sếp chỉ đạo sâu sát lắm. Không 
lơ mơ được đâu. 
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- Chuyện. Công ty ba lần Anh hùng mà lị.
Ông Toản tặc lưỡi nói vào. 
Mọi người xúm tay vào bốc hàng. Đầu tiên, giao 

xuất luôn cho những người có mặt. Người một tạ, kẻ hai 
tạ. Tranh nhau lao vào bốc vác. Ai cũng muốn nhanh 
để còn về lo Tết. Bà Thảo sổ sách ghi chép. Ông Toản 
đứng kiểm đếm từng bao. Được cái, nhà máy cân tịnh 
từng bao rất chuẩn. Bao nào cũng nặng như bao nào. 
Chẳng phải cân lại nữa. Cứ đếm bao vào sổ và ký nhận. 
Ai xong trước về trước. Ai đến sau lấy sau. Tuần tự gọn 
gàng không lộn xộn tranh giành nhau nữa. Còn ối phân 
đấy. Cả một xe cơ mà. Lo gì.

Nghe tin xe phân về, thêm một số người nữa cũng 
đến. Người đi xe máy, kẻ kéo xe bò. Chưa hết tiếng 
đồng hồ, xe hàng bảy tấn đã giải phóng đến quá nửa. 
Cánh bốc vác theo xe nhàn tênh. Khi mọi người về hết, 
họ chỉ còn phải bốc chừng bốn tấn hàng nữa nhập cho 
cửa hàng. Hàng bốc vào được xếp gọn theo đúng ý của 
ông bà Toản Thảo. 

Xong xuôi đâu đó, cánh bốc vác xoa tay. Họ giục 
lái xe. Đang ngồi hút lào trong quán, nghe tiếng gọi lái 
xe vội chạy ra. Anh ta lấy sổ sách cùng ông Toản ký 
giao nhận hàng. Đoạn, anh trèo lên ca-bin xách túi quà 
xuống. Miệng anh ta cười tươi nói với vợ chồng ông bà 
Toản Thảo:

- Chuẩn bị đón Tết, công ty gửi biếu anh chị gói 
quà mừng xuân. Chúc anh chị và gia đình năm mới 
mạnh khỏe, may mắn. Chúc cửa hàng ta ngày càng phát 
đạt. Mong anh chị hợp tác chặt chẽ với chúng tôi hoàn 
thành nhiệm vụ chung, anh chị nhé. Em chỉ chuyển quà 
và lời chúc của lãnh đạo công ty thôi anh chị ạ. 

Đón túi quà và cuốn lịch treo tường bà Thảo vui 
lắm. Ông Toản nhanh chân đã vào nhà vác ra một tải 
bưởi tự bao giờ. Ông nói với lái xe:

- Cảm ơn chú. Cảm ơn công ty đã chu đáo có quà 
chúc Tết gia đình tôi. Tôi cũng xin gửi biếu các chú số 
bưởi này để các chú cùng cơ quan đón Tết. Đặc sản đấy. 
Sản phẩm có sử dụng phân vi sinh, NPK của công ty ta 
theo công thức chuẩn đấy. Ngon lắm. Chất phải biết. 
Cho vợ chồng tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh 
đạo công ty và gia đình các chú nha. 

Hai bên ríu rít bắt tay chúc tụng, giao nhận quà. 
Sau đó, họ chia tay nhau. Tết mà. Ai cũng vội.  

Chiếc ô-tô nổ máy quay đầu rồi từ từ lăn bánh ra 
khỏi làng. Ông bà Toản Thảo đứng ở ngõ giơ tay vẫy 
chào họ. Sau đó, bà Thảo xách túi quà, ông Toản cầm 
cuốn lịch trở vào nhà. Hai ông bà thả mình khoan khoái 
ngồi xuống chiếc đi văng. Tất bật luôn chân tay từ sáng 
tới giờ, giờ họ nghỉ một lát đã rồi dọn tiếp. Túi quà đặt 
trang trọng trên bàn trước mặt hai người. Ông Toản liền 
giở cuốn lịch ra xem. Đoạn ông xuýt xoa reo lên:

- Đẹp! Đẹp quá bà ạ! Năm Canh Tý này công ty 
làm cuốn lịch đẹp thật. Logo ba nhành cọ xanh tờ nào 
cũng nổi bật. Ảnh thì toàn cảnh cây cối, làng quê. Lúa, 
chè, cây quả, hoa tươi… rực rỡ lắm. Màu xanh vẫn là 
màu chủ đạo bà ạ.

- Nông nghiệp sạch mà ông - Ngắm ảnh trên tờ 
lịch, bà Thảo nói với chồng - Nhà mình may được cái 
chân đại lý phân bón cho họ cũng vinh dự phết ông nhỉ?

- Chứ lại không! Làm ăn lớn nó phải thế. Ra giêng, 
họ còn mời mình đi dự hội nghị khách hàng nữa cơ.

Ông Toản hãnh diện nói với vợ. Bà Thảo liền ngó 
vào túi quà. 

- Mứt, kẹo, trà, thuốc đủ cả. Toàn đồ xịn ông ơi! 
Lại cả thiệp Chúc mừng năm mới nữa này?

Cầm tấm thiệp lên, bà Thảo reo to. 
- Cái này, tôi phải treo lên cành đào để ở phòng 

khách cho sang. Thôi, bà giúp tôi khiêng chậu quất, 
chậu đào ngoài kia vào đây đã. Xong thì bà đi làm cỗ 
cúng ông Công ông Táo. Còn đâu tôi dọn dẹp bày biện 
nốt, nha. 

Khi chậu đào, chậu quất được bê vào, phòng khách 
sáng rực lên. Ông Toản cài tấm thiệp Chúc mừng năm 
mới của công ty cùng một số đèn lồng, tiền vàng lên 
cành cây của hai chậu cảnh. Bà Thảo từ trong bếp ngây 
người nhìn ra ngắm. Không khí Tết ùa vào ngập tràn cả 
căn phòng. Cả hai ông bà đều lâng lâng vui như Tết. Thì 
đúng Tết đã về đấy rồi còn gì.

Đ.X.T

Mười chín năm đầu thiên niên kỷ thứ ba
Em bước vào tuổi hai mươi, Xuân đang về phơi phới
Canh Thìn năm 2000, Canh Tý giờ đã tới
2020 hớn hở từng giờ

E ấp nụ đào trời đất cứ như mơ
Nồng nã gió Xuân, mưa bụi hồng đôi má
Trống giục sân đình hội làng đông vui quá
Em ngẩn ngơ nhìn sông Thao trôi xuôi

Đồng bãi lúa ngô xanh tốt bời bời
NPK thì thầm lời của đất
Lan tỏa, thấm sâu tình supe phốt phát
Mơn mởn Xuân thì Lâm Thao, Lâm Thao

Tuổi hai mươi đầy ước vọng, khát khao
Sức trẻ tưng bừng em bước vào năm mới
Truyền thống công ty cùng cha anh bước tới
Đĩnh đạc, tự tin viết tiếp bản hùng ca

Em muốn reo lên giữa trời đất bao la
Hòa tiếng máy rộn ràng ngày đêm vào ca kíp
Gió ơi gió! Qua đây có biết
Chào đón Xuân về em vui thế nào không?

Đ.X.T

ĐỖ XUÂN THU
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Thế là tôi vào làm ở Công ty Supe Phốt phát và 
Hóa chất Lâm Thao đã được một năm. Chỉ một năm 
thôi mà tôi trưởng thành hẳn lên. Từ một thanh niên quê 
mùa, “lù đù như chuột chù phải khói”, người lúc nào 
cũng “hôi như chuột chù” bỗng trở thành công nhân đẹp 
trai, khỏe khoắn, rắn rỏi, ở trong tổ tăng gia ban Hành 
chính công ty hẳn hoi nhé. Đúng là lột xác, như mơ thật 
rồi. Chả thế, gần đây, thi hứng thăng hoa tôi còn biết 
làm cả thơ nữa. Hôm sinh hoạt Công ty tôi đã mạnh 
dạn đọc một bài thơ mới sáng tác của mình. Không ngờ 
việc đó đã trở thành sự kiện lớn để anh em bàn tán. Từ 
trưởng phòng đến anh em nhân viên đều tròn xoe mắt 
ngạc nhiên. Họ nhìn tôi thán phục. Công nhận đồng chí 
Tý chuột giỏi thật. Đúng là “chuột chù lại có xạ hương”,  
“chuột chù đeo bạc” rồi. “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết 
voi đấy”. 

bắt chuột cống”. Các cụ đã “bày đường cho chuột chạy” 
rồi. Phải lượng sức mình mà làm. “Sắc nanh chuột dễ 
cắn cổ mèo”. Cứ thơ cổ điển lục bát mà giã. Không có 
đua đòi hiện đại với hậu hiện đại làm gì. “Nửa dơi, nửa 
chuột” “đầu dơi mặt chuột” là chết. Chớ có thấy “voi 
đú, chó đú, chuột chù cũng đú”. “Cần chi cá lóc, cá trê/ 
Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều”. Chủ đề rõ ràng 
rồi: Chào Xuân mới. Phạm vi đề tài: Trong công ty. 
Thế thôi. 

Xác định xong phương châm sáng tác, tôi bắt tay 
vào chế tạo thơ. Ngoài giờ đi ca, tôi “trốn như chuột” 
ngồi cắn bút. Khó nhất câu mở đầu. “Vạn sự khởi đầu 
nan” mà lị. Ba ngày giời ròng rã “thì thụt như chuột 
ngày” tìm chữ, săn vần, “rình như mèo rình chuột” 
vưỡn chả được chữ nào. Tôi như “chuột chù phải khói”. 
Lắm lúc định quẳng bút đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại “ném 

Chuột Sa Chĩnh Gạo!
Tiểu phẩm vui thành ngữ về Chuột của Phi Đông Hạ

Hôm sau, anh em trong công ty bàn tán ghê lắm. 
Nào là “cháy nhà ra mặt chuột”, cứ bảo thằng Tý đần 
đi, hôm qua nghe thơ của nó chưa? Nghe rồi. Chắc gì đã 
phải thơ của nó. Có khi thấy “voi đú, chó đú, chuột chù 
cũng nhảy quanh” ấy mà. Tớ đếch tin. Ông chỉ được cái 
“nói dơi, nói chuột” thôi. Thơ của nó đấy. Không đùa 
đâu. Ôi dào! Chẳng qua không biết hát hò, sinh hoạt 
văn hóa văn nghệ bị anh em mình dồn quá, “chuột chạy 
cùng sào” nó mới bật ra mấy câu vè ấy mà. Chưa gì các 
ông đã cho nó “chuột đội vỏ trứng” “chuột chù nếm 
giấm” rồi. Quên đi nha. Thôi! Ông đừng nói nữa. Càng 
nói càng như “chuột cắn dây buộc mèo”, “chuột gặm 
chân mèo” thôi. Đúng là “con mèo mà trèo cây cau, hỏi 
thăm chú chuột đi đâu vắng nhà”. Rõ lắm chuyện!”. 
Cậu kia vặc lại: “Ông lắm chuyện thì có. “Chuột chù 
chê khỉ rằng hôi, khỉ lại trả lời cả họ mày thơm”. Chẳng 
qua ông cũng chỉ là hạng “mèo già khóc chuột” “đuôi 
chuột khuấy lọ mỡ” mà thôi. 

 Thế là họ quay ra cãi nhau. Cứ “chuột chê xó 
bếp chẳng ăn, chó chê nhà dột ra nằm bụi tre”. Rồi thì 
“mèo khen mèo dài đuôi, chuột khen chuột nhỏ dễ chui 
dễ trèo”. Cái thằng Tý “mặt dơi tai chuột” đó, thơ với 
phú gì nó. Khéo mà lại “đầu voi đuôi chuột”. 

Thế có tức không cơ chứ. Đúng là đồ ghen ăn ghét 
ở. Thà họ cứ “chuột khôn cũng thể chuột nhà/ Dầu khôn 
dầu dại cũng là chồng em” hoặc là “chuột kêu chút chít 
trong rương/ Anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay”. 
Đằng này chúng lại lôi việc tôi làm thơ ra để đàm tiếu. 

Đúng lúc đó, công ty phát động cuộc thi sáng tác 
thơ chào mừng Xuân mới. Đã thế, phen này cho chúng 
nó biết tay, để chúng hiểu thế nào là “mèo già thua gan 
chuột nhắt”. Chê “nhà ổ chuột” không biết làm thơ hả? 
Hãy đợi đấy mở đợt tổng công kích hí hoáy chế tạo thơ. 

 “Mèo nhỏ bắt chuột con” đừng có “mèo con 

chuột còn ghê cũi bát”. 
“Ném chuột vỡ bình” 
thì còn ra cái gì nữa? 
Thế mới biết các nhà 
thơ cũng chẳng sướng 
chút nào. “Chó giữ nhà, 

mèo bắt chuột”. Giời phân rõ ra thế rồi. Mình là anh 
công nhân sao còn vướng vào nghiệp thi ca làm gì nữa? 
Thôi, đã “đâm lao thì phải theo lao” vậy. Dù sao, mình 
cũng đã có tiếng tăm trong công ty rồi. Phải cố thôi!

Trưa ngày thứ tư, thấy tôi ngồi nghệt mặt ra, thằng 
bạn thân tôi hỏi: “Ông làm sao mà “len lén như chuột 
ngày vậy”? Mồ hôi vã ra “ướt như chuột lột” kìa? Ốm 
hả?”. Tôi lắc đầu, nói: “Đang nghĩ thơ”. “Giời ạ! Thơ 
với chả phú. Ông cứ muốn “chuột chù đeo bạc” là sao?”. 
Vừa lúc đó thì có tiếng động ngoài bụi chuối. Nó vội 
ngoảnh ra, nói: “Con chi rọt rẹt sau hè/ Hay là rắn mối 
tới ve chuột chù?”. Để tôi ra xem sao”. Tôi lặng nhìn nó 
rồi vỗ đùi đánh đét một cái, reo to: “Đây rồi! Mở đầu 
đây rồi! Lục bát đây chứ còn đâu nữa? Đúng là “chuột 
khôn có mèo hay”. Thằng bạn tôi ngẩn ra nhìn tôi như 
nhìn một vật thể lạ. 

Tôi như “mắt chuột, tai thỏ, mũi dơi” túm ngay lấy 
câu nói của nó để phát triển. Nối tiếp vần “chù” tôi có 
ngay: “Rộn ràng tháng tám mùa thu/ Trời xanh, mây 
trắng, chim gù, gió reo. “Con mèo con mẻo con meo, 

(Xem tiếp trang 34)
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Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước

Nghị định 73/2019/NĐ-CP ban hành ngày 
05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin sau: Dự án ứng dụng công 
nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển 
nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quy định chi tiết 4 điều kiện sản xuất phân bón
Nghị định 84/2019/NĐ-CP ban hành ngày 

14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân 
bón có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Nghị định quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân 
bón như sau: 1- Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách 
với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, 
trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất 
lượng; 2- Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân 
bón phải phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân 
bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này; 3- Có phòng thử nghiệm được 
công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có 
hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo 
quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; 
4- Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù 
hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới 
thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón..

Chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 
19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 
05/01/2020, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất 
động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình 
xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ bị 
phạt đến 1 tỷ đồng.

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Nghị định 93/2019/NĐ-CP ban hành ngày 

25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 
động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
(Quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam có hiệu 
lực từ ngày 15/01/2020.

Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm 
mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo 
dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng 
đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận 

động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc để triển 
khai các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của 
pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá 
nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án 
tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ.

Lái xe uống rượu bia bị phạt tới 40 triệu, tước 
giấy phép lái xe 2 năm

 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 
30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt có hiệu lực từ 1/1/2020.

 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị  
định 46/2016/NĐ-CP, quy định mức xử phạt cao hơn 
nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông.

 Điểm đáng chú ý, Nghị định mới tăng mức xử phạt 
tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ 
cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm 
nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu 
đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng 
đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn 
vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở (Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy 
định xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng và tước giấy phép lái 
xe 4 - 6 tháng)./.

Bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C
Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng 
chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên 
tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 
ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm 
tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương 
trình giáo dục thường xuyên sẽ có hiệu lực từ ngày 
15/1/2020.

Những chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết 
định số 30/2008/QĐ-BGDĐT trước đó thì vẫn có giá 
trị sử dụng.

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại 
ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang 
triển khai thực hiện trước ngày thông tư này có hiệu lực 
thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và 
cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Theo báo Chính phủ

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2020
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muốn ăn thịt chuột thì leo lên xà”. “Thứ nhất đom đóm 
vào nhà, thứ hai chuột rúc, thứ ba hoa đèn”. Công ty 
đổi mới tiến lên/ Anh em đoàn kết, dưới trên thuận hòa. 
Thi đua cải tiến, tăng ca/ Máy reo rộn rã thế là nhiều 
phân…”. Mạch thơ cứ thế ào ạt tuôn ra như “khói hun 
chuột”. Câu nọ gọi câu kia, tôi chép không kịp. Bài thơ 
“Công ty ngày mới” dài hơn mười trang đến chiều thì 
xong. 

Thằng bạn tôi cầm bài thơ đọc rồi phán: “Hơi bị 
lủng củng một tí nhưng được cái rất chi là viền viền… 
Thơ đưa được cả phân vào là rất giỏi. Đúng việc của 
công ty mình đấy. Tế nhị và rất thơ. Nhưng hơi vị 

Thuốc lá là nguy cơ lớn nhất 
đối với sức khỏe con người và là 
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử 
vong sớm cho người sử dụng. 

Khói thuốc lá, thuốc lào (gọi 
chung là thuốc lá) chứa hơn 7000 
chất hóa học, trong đó có 70 chất 
gây ung thư. Các chất có trong khói 
thuốc bao gồm Axeton (chất tẩy 
thuốc đánh móng tay), Amoniac 
(chất tẩy sàn nhà và bồn vệ sinh), 
DDT/DIELDRIN (thuốc trừ sâu), 
FÓCMÔN/CO (khí thải ô tô). 
TOLUENE (dung môi công nghiệp), 
ARSEN (chất độc), BUTAN (ga 
máy lửa), METHANOL... Khi bạn 
hút thuốc, tất cả những chất này sẽ 
đi vào cơ thể và gây ra nhiều bệnh 
nguy hiểm. Nicotine trong khói 
thuốc lá là chất gây nghiện.

Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 
căn bệnh như ung thư phổi, ung thư 
thanh quản, ung thư khoang miệng, 
gây xơ vữa động mạch, nhồi máu 
cơ tim, đột quỵ, viêm phế quản mạn 
tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
và nhiều bệnh khác. Nam giới hút 
thuốc làm giảm khả năng sinh sản, 
nữ giới hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng thụ thai do các chất độc 

trong khói thuốc gây tổn thương các 
noãn bào, gây bất thường về hoc 
môn, rối loạn chức năng vòi trứng.

Người không hút thuốc nhưng 
hít phải khói thuốc của người khác 
cũng mắc các bệnh như người hút 
thuốc. Khói thuốc lá đặc biệt ảnh 
hưởng đến sức khỏe của những 
người không hút thuốc như phụ nữ, 
trẻ em và người lớn tuổi...Phụ nữ 
mang thai thường xuyên hút phải 
khói thuốc thụ động có thể bị sảy 
thai, thai nhi chậm phát triển hoặc 
sinh non. Ở trẻ em, hút thuốc thụ 
động gây viêm đường hô hấp, viêm 
tai giữa, làm nặng thêm các triệu 
chứng hen và là một trong những 
nguyên nhân gây đột tử ở trẻ 
sơ sinh.

Trên thế giới, mỗi năm có 
khoảng 6 triệu ca tử vong do các 
bệnh liên quan đến sử dụng thuốc 
lá, trong đó 70% số ca tử vong xảy 
ra ở các nước đang phát triển. Việt 
Nam thuộc nhóm 15 nước có số 
người hút thuốc cao nhất thế giới. 
Trung bình cứ 2 nam giới trưởng 
thành thì có 1 người hút thuốc. 
Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 
40.000 người tử vong do các bệnh 

liên quan đến sử dụng thuốc lá.
Để giảm tỷ lệ mắc bệnh và 

chết do các bệnh liên quan đến sử 
dụng các sản phẩm thuốc lá, ngày 
18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã thông qua Luật phòng 
chống tác hại của thuốc lá. Luật có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 
2013 quy định: 

Cấm hút thuốc lá hoàn toàn 
trong nhà và cả trong phạm vi khuôn 
viên của cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, 
cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui 
chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em, 
khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Cấm hút thuốc lá trên ô tô, tàu 
bay, tàu điện.

Cấm hút thuốc lá hoàn toàn 
trong nhà tại nơi làm việc, trường 
cao đẳng, đại học, học viện, địa 
điểm công cộng.

Vì sức khỏe của bản thân, mỗi 
người dân hãy nghiêm chỉnh chấp 
hành quy định của Luật phòng, 
chống tác hại thuốc lá.

Thu Trang

 HÚT THUỐC THỤ ĐỘNG

“chuột chạy hở đuôi” tí ông ạ!”. Tôi chớp ngay: “Năm 
Chuột mà lị. Thơ nó phải thế. Cốt cái ý cái tứ và nhất là 
phải viền viền nó mới dễ thuộc, dễ nhớ”. Cậu ta gật gật 
đầu rồi nói như thánh phán: “Đúng vậy. Giải cao là cái 
chắc. Phen này, bọn nó hết đường dèm pha ông. Ông 
đúng là thi sĩ của công ty thật rồi. Năm mới “chuột sa 
chĩnh gạo” đấy! Chúc mừng nha!”.

Người tôi đờ đẫn ngây ra. Tự nhiên tôi cũng phục 
tôi lắm cơ. Cảm ơn Thơ đã cho tôi niềm kiêu hãnh ấy. 
Ngoài kia, Xuân Canh Tý đã về. 

              Đ.X.T

Chuột Sa ...
(Tiếp theo trang 32)

Tác Hại Của Hút Thuốc Lá
 &
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