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Tiếp theo bài “Trảng É ...”

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi

Ban Biên Tập BTNB TCT hân hạnh gửi đến Quý Bạn đọc

Bản tin số đặc biệt với các bài viết được phát động sáng tác tham gia kỷ yếu

nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng công ty Khánh Việt.

Chào mừng 35 năm ngày thành lập
Tổng công ty Khánh Việt 
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Lê Tiến Anh | TGĐ

Nguyễn �ị Hiền | Hưu trí

Về hưu đã mấy năm rồi
Lòng còn vương vấn một thời áo xanh
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Ba lăm năm trước còn xanh mái đầu
Giờ đây tóc đã bạc màu
Người còn, người mất nỗi đau nào bằng...

Nhớ thưở ấy hồn nhiên, trong trắng
Tay búp măng, em cuốn thuốc đen
Lúc đến bữa, bàn tay lấm lem
Chia nhau từng củ khoai, trái chuối
Có những bạn còn chưa đủ tuổi
Vẫn siêng năng từng buổi đi về
Tận tâm gắn bó với nghề
Qua bao “khổ tận” mong ngày “cam lai”
Ôi, nhớ quá con đường Biệt Thự
Nơi lần đầu bỡ ngỡ bước chân
Rồi Dục Mỹ thân thương vẫy gọi
Lại lên đường, ta có ngại chi
Thời Trung quốc đặt hàng “Song hỷ”
Say sưa làm không phút nghỉ ngơi
Gian nan ta vẫn yêu đời

Vừa làm vừa hát, xua cơn nhọc nhằn.
Rồi máy về, bao niềm vui ùa đến
Năng suất cao, lương, thưởng cũng tăng
Tưởng rằng qua hẳn khó khăn
Ai ngờ thuốc lậu xâm lăng thị trường
Cùng nhau ta lại lên đường
Bao gian khó vẫn kiên cường đấu tranh.
Dù máy móc ngày thêm tân tiến
Không thể thay kinh nghiệm công nhân
Trải qua ba mấy mùa xuân
Đôi tay thợ vẫn chuyên cần ngày đêm...

Ta tự hào là người con Khánh Việt 
Góp phần làm rạng rỡ Kha-to-co
Dù giờ tóc sắp bạc phơ
Vẫn còn tha thiết giấc mơ thưở nào 
Dù giờ tuổi cũng đã cao
Vẫn còn nhung nhớ biết bao tình người
Ai ơi, đi ngược về xuôi
Nhớ ngày thành lập, tháng mười về thăm...

Nỗi Nhớ Tháng MườiNỗi Nhớ Tháng MườiKý ức về vị thuyền trưởng đầu tiên
 Năm 1980, thất bại đầu đời 
của tôi cũng là thất bại trên con 
đường học vấn. Bao nhiêu sự 
thăng hoa có phần hơi kiêu 
ngạo bản thân bỗng trở thành 
kẻ mất phương hướng. Chú đã 
động viên tôi và nói: “mày học 
tài chính đi, muốn làm kinh tế 
thì phải giỏi tài chính”. Tôi phó 
mặc bản thân theo lời chú mặc 
dù lúc đó chẳng thích và chẳng 
hiểu tài chính là gì?
 Năm 1995, thất bại lần thứ 
hai trong đời nhưng lại trên con 
đường kinh doanh mặc dù có 
cả nguyên nhân khách quan lẫn 
chủ quan đưa đẩy của một đứa 
trẻ háo thắng. Trong một lần 
gặp chú đàm đạo bên ấm nước 
trà. Tôi hỏi chú: “Triết lý kinh 
doanh của chú là gì để thành 
công?".
  Sau phút trầm ngâm suy 
nghĩ, chú nhìn thẳng tôi như 
một người cha truyền tâm 
huyết của mình cho đứa con. 
Chú bảo: 
"�ứ nhất là 
phải kinh 
doanh trên 
người giàu 
vì chỉ có 
người giàu 

mình mới lấy được 
nhiều tiền của họ."
 Tôi cảm nhận ra 
được điều này và hỏi 
lại chú vậy thứ hai là 
gì? 
 "�ứ hai là phải 
kinh doanh cái gì mà 
người ta mua nó sử 
dụng xong phải mất 
đi". Chú nói.
 Tôi hỏi tiếp: "Tại 
sao lại như vậy?"
 Chú trả lời: 
"Phải mất đi để mình 
làm cái khác bán tiếp 
cho họ, buộc mình 
phải luôn cải tiến cái 
cũ, tìm cái mới thì 
moi tiền của họ ngày 
càng nhiều hơn." 
 Đến lúc này tôi 
mới cảm nhận ra chú 
có tầm nhìn chiến lược quá sâu 
sắc. Tôi tiếp tục hỏi: "Còn gì 
nữa không chú?" 
Chú trả lời tiếp: "Kinh doanh 
phải trên số lượng nhiều, khi đó 
lãi trên mỗi sản phẩm ít thôi sẽ 
dễ bán nhưng lãi to." 

 Sau buổi nói chuyện đó tôi 
hoàn toàn kính phục 

triết lý kinh doanh 

của chú. 
 Năm 2005, tôi chính thức 
trở về làm phó tướng cho chú. 
Nhìn lại 9 nhóm ngành kinh 
doanh của Khatoco tôi đều cảm 
nhận đâu đó cũng đều xoay 
quanh triết lý kinh doanh của 
chú. 
 Năm 2015, cũng lại con số 
5 của năm tôi đứng vai trò của 
chú thời 30 năm về trước, tôi đã 
tái cơ cấu lại ngành kinh doanh 

Khatoco theo triết lý kinh 
doanh của chú. 
 Người tôi đang tưởng nhớ 
là chú Nguyễn Xuân Hoàng, 
người cha đẻ của Khatoco 
ngày hôm nay

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi

2  |  Bản Tin Nội Bộ  Bản Tin Nội Bộ  |  3



MỪNG KHÁNH VIỆT
TRÒN TUỔI 35

Trần Đức Tiến | Công ty �ương Mại

Khi đàn yến rủ nhau bay về tổ. 
Bình minh lên thắp sáng biển Nha Trang
Khi con tim vui nô nức rộn ràng
Đều hướng tới mừng ngày sinh nhật Tổng
35 năm qua bao mùa mưa nắng
Bao thăng trầm gian khó đã đi qua
Để hôm nay thêm chan chứa mặn mà
Từng bước tiến chuyển mình trang sử mới…
Tổ hợp xưa một nhóm người vấn gói.
Sấy thuốc đêm ngày bằng chảo đơn sơ.
Người công nhân tay vấn gói, tay hồ.
Hết chất đốt lại lên rừng đốn củi.
Thương làm sao những tháng ngày lầm lũi.
Thiếu hụt trăm bề tưởng tan vỡ mà thôi.
Lòng quyết tâm cho sức mạnh nhân đôi.
Không lùi bước trước hiểm nguy gian khó.
Lấy tâm huyết làm niềm tin gắn bó.
Chí kiên cường làm nền tảng vươn lên.
Tia sáng đầu xua tan cả màn đêm.
Cánh cửa mở chiếu ngàn tia hy vọng.
Qua gian nan đã tìm ra lẽ sống.
Chí kiên cường đền đáp những thành công.
Lãnh đạo, công nhân nhất trí một lòng.
Và Khánh Việt ra đời từ buổi ấy.
Bao sức mạnh đồng tâm cùng trổi dậy.
Khánh Việt ngày càng phát triển không thôi.
Thuốc lá, dệt may, in ấn, chăn nuôi.
Du lịch, kinh doanh đa ngành cùng phát triển.

Ở nơi đây tình người thêm trìu mến.
Cùng chén cơm chia sẻ những ngọt bùi.
Bệnh viện, mái trường tất cả buồn vui.
Khánh Việt đã cùng chung tay hợp lực.
Bao yêu thương gửi khắp miền tổ quốc.
Những thiên tai có Khánh Việt sẻ chia.
Hơn 5 nghìn trái tim chung nhịp hướng về.
Một mái ấm căn nhà chung Khánh Việt.
35 năm bao ân tình tha thiết.
Bao buồn vui gian khó đã đi qua.
Người ở lại thương tiếc người đi xa.
Đều quyết chí hâm sôi dòng tâm huyết.
35 năm sự đổi thay rõ rệt.
Bước chuyển mình thêm mỗi bước vươn xa.
24 thành viên chung một mái nhà.
Cùng quyết chí vươn lên theo năm tháng.
Bó đuốc lớn bừng lên bao tia sáng.
Soi đường đi, soi lý tưởng tương lai.
Khánh Việt yêu thương qua chặng đường dài.
Khắc dấu ấn những chiến công rạng rỡ.
Muôn ngàn hoa đang ngày đêm đua nở.
Tô sắc màu cho Khánh Việt đẹp thêm

 Trong chuỗi hoạt động hướng 
đến kỷ niệm 35 năm ngày thành 
lập Tổng công ty Khánh Việt 
(04/10/1983-04/10/2018). 
Tổng công ty tổ chức “Chương 
trình rước đuốc và cờ truyền 
thống Khatoco”.  
 Với ý nghĩa của ngọn đuốc và 
cờ truyền thống, làm cho tôi chợt 
nhớ lại những ngày đầu tiên của 
Tổng công ty Khánh việt, nhà làm 
việc chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu 
thốn, không có máy móc thiết bị, 
công cụ dụng cụ sản xuất thuốc 
bằng chảo gang, bàn gỗ, nguyên 
liệu keo vấn thuốc lá điếu bằng 
bột, giấy bạc tái chế lại..., vốn để 
sản xuất phải đi vay của từng cá 
nhân CBCNV trong Công ty, Bộ 
máy quản lý cồng kềnh, cuộc sống 
người lao động vô cùng chật vật, 
đồng lương không đủ trang trải, ai 
nấy đều phải chắt chiu, tiết kiệm. 
Chưa đến cuối tháng mà tiền đã 
cạn, cả phòng xin Giám đốc duyệt 
cho mua 1-2 thùng thuốc lá để 
mang ra bán ngoài thị trường, 
hưởng tiền chênh lệch nhằm cải 
thiện cuộc sống. Dù khó khăn 
thiếu thốn nhưng mọi người đều 
nhiệt tình với công việc, đoàn kết, 
luôn giúp đỡ nhau, sống chan hòa, 
tình cảm. Trong hoàn cảnh khó 
khăn, mọi người dần thích nghi và 
hình thành thói quen tiết kiệm, 
tích lũy, cuộc sống ngày càng ổn 
định. 
 Tôi gắn bó với “Ngôi nhà 
Khatoco” ngay từ năm đầu 
thành lập cho đến nay. Với biết 
bao niềm vui khó tả nhưng điều 
đáng nhớ nhất ở “ngôi nhà” ấy - 
Tổng công ty Khánh Việt là tinh 

thần đoàn kết, thương yêu 
nhau, phong cách làm việc 
chuyên nghiệp của đội ngũ cán 
bộ, công nhân viên, người lao 
động. Đặc biệt là các thế hệ lãnh 
đạo luôn dám nghĩ, dám làm, 
vượt qua mọi thử thách khó 
khăn, gần gũi, quan tâm đến 
người lao động đưa Tổng công 
ty Khánh Việt đi lên và phát 
triển bền vững.
 Tôi rất tự hào và hãnh diện 
được ở trong ngôi nhà chung 
Khatoco, đôi khi tôi tự hỏi, điều gì 
đã làm nên sự kỳ diệu ở Tổng công 
ty Khánh Việt? Từ những ngày 
đầu mới thành lập với muôn vàn 
khó khăn thiếu thốn, Công ty chỉ 
chuyên sản xuất kinh doanh thuốc 
lá, giờ đây Khánh Việt với cơ ngơi, 
vốn liếng hàng ngàn tỉ đồng cùng 
với nhiều ngành nghề kinh doanh 

là việc không hề đơn giản. �ương 
hiệu KHATOCO được mọi người 
ở khắp nơi biết đến là cả một quá 
trình xây dựng gian khó, vất vả với  
tất cả tâm huyết và trí tuệ của các 
thế hệ Lãnh đạo Tổng công ty. Tôi 
luôn ngưỡng mộ lãnh đạo TCT ở 
mọi thời kỳ. Đó còn là việc gây 
dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn 
bó giữa các thành viên tạo nên sức 
mạnh tập thể. Đó là việc coi trọng 
năng lực, tạo điều kiện cho người 
lao động thăng tiến, có quy hoạch 
cán bộ hàng năm. Mọi hoạt động 
của công ty đều được quản lý bằng 
các quy chế, CBCNV, người lao 
động yên tâm làm việc cứ như có 
cây gậy để chống khi đi trên 
đường vậy. Đó là các quy chế về tài 
chính, làm việc, tuyển dụng, quy 
hoạch đội ngũ cán bộ kế cận... rất 
chuẩn mực, chặt chẽ và rõ ràng. 

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

Hàng năm, các đơn vị đều xây 
dựng các chỉ tiêu chủ yếu và có kế 
hoạch cụ thể để thực hiện. Chính 
môi trường làm việc chuyên 
nghiệp như vậy đã gắn kết tôi cũng 
như tất cả mọi người trong “Ngôi 
nhà Khatoco” ngày một gần gũi, 
tin tưởng, nhiệt huyết hơn trong 
công việc.
 Tổng công ty Khánh việt tròn 
35 tuổi, ngọn đuốc và cờ truyền 
thống Khatoco đã truyền qua các 
đơn vị thành viên mang đến cho 
chúng ta một thông điệp đầy ý 
nghĩa, phát huy truyền thống văn 

Sáng mãi ngọn đuốc
Khatoco

hóa Khatoco, ý chí vươn lên, tinh 
thần đổi mới và sáng tạo để vượt 
qua mọi thách thức khó khăn để 
đưa Tổng công ty Khánh Việt đi 
lên. Ngọn đuốc sẽ cháy mãi ngọn 
lửa khát khao chinh phục và lan 
tỏa đến từng CBCNV, người lao 
động Khatoco dám nghĩ, dám 
làm, hăng say, nhiệt tình trong 
công việc.
 Ba mươi lăm năm một chặng 
đường, Tổng công ty Khánh Việt 
đã đi hơn một phần ba thế kỷ, 
chặng đường mới tiếp theo đang 
là thử thách lớn, đó là cổ phần hóa 

doanh nghiệp, là động lực để phát 
triển và hội nhập toàn diện nền 
kinh tế thị trường. Năm thứ 35 là 
cột mốc toàn Tổ hợp Tổng công ty 
Khánh Việt “Đổi mới tư duy, 
phát huy nội lực”. Phát huy 
truyền thống 35 năm của một đơn 
vị anh hùng, đổi mới tư duy quản 
trị, khơi dậy các nguồn lực, phát 
huy tiềm năng sẵn có của Tổng 
công ty Khánh Việt để làm động 
lực cho Tổng công ty phát triển 
ngày càng bền vững

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi

Huỳnh �ị Xuân
Nhà máy �uốc lá Phú Yên
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Hương Dung 
Công ty CP Đông Á

Hành trang
cho cuộc cánh mạng Công nghiệp 4.0

 Minh chứng sống động 
nhất có thể nói đến câu 
chuyện hai doanh nghiệp 
ngoại đã tấn công thị trường 
Việt Nam bằng dịch vụ "taxi 
công nghệ" đó là Grab và 
Uber. Bằng việc sử dụng công 
nghệ để cung cấp các dịch vụ 
taxi tiện ích, minh bạch và an 
toàn hơn cho khách hàng. Chỉ 
sau gần bốn năm Grab và 
Uber đã giành phần lớn thị 
phần taxi tại các thành phố 
lớn, làm cho người tiêu dùng 
nhanh chóng thích nghi với 
công nghệ nhanh gọn và tiện 
lợi. Buộc các thương hiệu taxi 
truyền thống muốn tồn tại 
phải thay đổi. 
 Hay như, với ngành chăn 
nuôi và nuôi trồng thủy sản cái 
gọi là “Cách mạng 4.0” có vẻ 
rất xa xôi. Nhưng nếu phân 
tích nguyên nhân sâu xa cái 
cảnh hàng hóa dư thừa, được 
mùa mất giá... thực tế vì một lý 
do thiếu thông tin về thị 
trường, về sản phẩm và nhu 
cầu.
 Khatoco 35 năm đánh 
dấu một bước ngoặt lớn chuẩn 
bị nền tảng cho việc chuyển 

đổi tái cơ cấu toàn diện doanh 
nghiệp nhà nước. Với thông 
điệp “Đổi mới tư duy - Phát 
huy nội lực”, cuộc cách mạng 
4.0 đã được Ban điều hành 
sớm nhìn nhận và chủ động 
bám sát triển khai đến từng 
doanh nghiệp thành viên.
Đi từ những giải pháp cụ thể
 Giữa vô vàn bài toán cần 
phải giải quyết trước xu hướng 
CMCN 4.0, chúng ta dễ bị 
lúng túng nếu không tìm ra 
được các ứng dụng công nghệ 
cụ thể phù hợp cho mỗi loại 
ngành nghề, qui mô và khả 
năng tài chính của mỗi doanh 
nghiệp. Khatoco giai đoạn 

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

 Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN) đang diễn ra mạnh mẽ tại các nước phát 
triển và cũng đã lan truyền đến Việt Nam. Trước làn sóng công nghệ đang thay đổi chóng 
mặt như hiện nay, nếu các doanh nghiệp còn tiếp tục thờ ơ, đứng ngoài cuộc chắc chắn sẽ tụt 
hậu. Trong thương trường , tụt hậu có nghĩa là doanh thu sụt giảm, hàng hóa, dịch vụ không 
bán được, mất thị trường và chắc chắn sẽ bị đào thải. Khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 
thì vô cùng rộng , nhưng có một giá trị cốt lõi của cách mạng 4.0 là kết nối và chia sẻ dữ liệu. 
Chúng ta không thể quản lý hiệu quả nếu thiếu dữ liệu phân tích và đo lường công việc.

2015-2020 xác định đầu tư 
đổi mới công nghệ là điều 
kiện tiên quyết để doanh 
nghiệp phát triển bền vững, 
tổng giá trị đầu tư toàn ngành 
năm 2016 và 2017 đã đạt gần 
464 tỷ đồng tăng 180 tỷ đồng 
so với năm 2015 (tương 
đương tăng 63,1%) và năm 
2018 sẽ tiếp tục đầu tư đổi 
mới công nghệ. Những quyết 
định đúng đắn và kịp thời đã 
giúp cho các doanh nghiệp 
của Khatoco nhanh chóng hội 
nhập và có thêm nhiều cơ hội 
phát triển kinh doanh.
 �ực hiện việc kết nối, 
thu thập số liệu trong quá 

trình sản xuất trên nền tảng 
công nghệ giúp đảm bảo tính 
chính xác cao hơn, nhanh và 
hiệu quả, tiết kiệm nhân công 
và thời gian, đồng thời giúp 
Ban điều hành kết nối với các 
bộ phận khác nhanh chóng, 
linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo 
tính bảo mật của hệ thống dữ 
liệu nội bộ hiệu quả nhất. 
 Còn với các đơn vị kinh 
doanh thương mại nhanh 
chóng ứng dụng các công nghệ 
tối ưu trong việc quản lý kho 
hàng hay tài chính thông qua 
việc kết hợp giữa các thiết bị di 
động. Song song phát huy các 
chương trình quảng cáo, bán 
hàng online mang đến cho 
người dùng các trải nhiệm mới, 
nhanh chóng và tiện lợi hơn.  
 Không ngừng đổi mới
 Trước làn sóng công nghệ 
mới đang dần dần làm thay đổi 
nhiều hoạt động từ đời sống 
đến thương mại, sản xuất và 
dịch vụ. Quan trọng là làm thế 
nào để có thể ứng dụng được 
công nghệ vào mọi hoạt động 
của doanh nghiệp. 
 Đổi mới và làm chủ công 

nghệ sẽ cải thiện năng suất và 
hiệu suất về lâu dài. Nếu doanh 
nghiệp có đủ năng lực tài chính 
để thay đổi công nghệ, nhưng 
bản thân mỗi thành viên lại 
không chủ động nắm bắt và sẵn 
sàng thích ứng thì hiệu quả sẽ 
không có và rất lãng phí. Từ 
công việc giản đơn nhất cũng 
phải nhanh chóng tiếp cận với 
công nghệ và tiếp thu nó như 
một công cụ hỗ trợ hữu hiệu thì 
mới mong cả hệ thống vận 
hành trơn tru. 
 Vì vậy, mỗi thành viên 
Khatoco đang từng ngày sẵn 
sàng thay đổi, cập nhật kiến 
thức và đưa ra các giải pháp  để 
kết nối dữ liệu, tự động hóa hệ 
thống quản lí... để có thể vận 
hành và sử dụng nó hiệu quả 
nhất.
 Nguồn nhân lực
 Để cuộc cách mạng 4.0 
phát huy hiệu quả thì nguồn 
nhân lực là vấn đề chính yếu 
quan trọng. Đầu tư máy móc 
thiết bị hiện đại mà thiếu người 
vận hành có tay nghề, chuyên 
môn kỹ thuật thì cũng không 
thể đem lại hiệu quả. Công tác 

quản lý trên nền tảng công 
nghệ cũng đòi hỏi phải có 
nguồn lực đủ mạnh mới có thể 
tiếp cận và vận hành hiệu quả. 
 Chủ động trong quản trị 
hệ thống mạng và luôn phải 
cập nhật kiến thức mới để có 
thể nâng cấp phù hợp với xu 
hướng. Vì công nghệ thay đổi 
với tốc độ chóng mặt, nếu 
không ngay hôm sau có thể sẽ 
lạc hậu.
 Số liệu chính xác cho 
quyết định đúng - Số liệu kịp 
thời mang đến cơ hội.
 Nếu thiếu nguồn nhân lực 
chúng ta sẽ chẳng có được hai 
vế trên. Liệu doanh nghiệp 
chúng ta có đủ lực để cạnh 
tranh trong thời đại này 
không? 
 Khatoco xác định nguồn 
lực quan trọng nhất trong giai 
đoạn này là nhân sự. Chính vì 
vậy, từ năm 2015 đến nay BLĐ 
chú trọng mở các lớp đào tạo 
CEO, CFO và quản trị mạng...  
cho các cấp quản lý, các doanh 
nghiệp đã chủ động xây dựng 
được bản đồ chiến lược để có 
thể quản trị được doanh 
nghiệp tốt hơn. Đồng thời, cải 
tiến phương pháp đánh giá 
cũng như phân phối thu nhập 
cho NLĐ thông qua các công 
cụ 3P, KPIs...
 �ông điệp “Đổi mới tư 
duy - Phát huy nội lực” như 
một lời cam kết và quyết tâm 
của mỗi thành viên Khatoto 
tuổi 35 đổi mới và phát triển

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi
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NƠI CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ

Võ �ị Tuyết Mai
Xí Nghiệp May Khatoco

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

 Có lẽ bất kỳ một tân cử nhân 
nào cũng luôn ao ước ngày mình 
ra trường sẽ được nhận vào làm ở 
những nơi danh giá nhất của quê 
nhà, Khatoco chính là một nơi 
như thế. Khi ấy, ước mơ của tôi 
chính là được trở thành nhân 
viên của Khatoco, bởi lẽ Khatoco 
ngày ấy không chỉ là một thương 
hiệu danh giá, mà còn là nơi nuôi 
dưỡng và chấp cánh cho biết bao 
thế hệ nhân viên đầy năng lực.
 Mơ ước là thế nhưng chưa 
bao giờ tôi dám tin điều đó sẽ 
trở thành sự thật, bởi một lẽ lúc 
bấy giờ biết bao điều đồn thổi 
nếu không phải là con ông cháu 
cha hoặc không có tiền thì sẽ 
không bao giờ có cơ hội là nhân 
viên của Khatoco. Mối nhân 
duyên ấy đến thật bất ngờ, 
thông qua người quen tôi được 
biết Khatoco đang tuyển kế 
toán, làm thật nhanh bộ hồ sơ 
để nộp vì đã sắp hết hạn mà 
trong đầu luôn nghĩ rằng chắc gì 
mình đã được gọi phỏng vấn. 
Cầm hồ sơ, bước vào Phòng 
TCHC của Tổng công ty 
Khánh Việt, người đầu tiên tôi 
gặp là cô �u - trưởng phòng, 
với giọng nói đầy ấm áp, cô nói 
“Con về suy nghĩ thật kỹ trước 

khi quyết định đến phỏng vấn 
nhé, vì lần này tuyển kế toán làm 
việc tại Ninh Hòa, chứ không 
phải tại Nha Trang”. Niềm vui  
sướng đã khiến cho tôi chẳng 
suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn 
giản mình còn trẻ, việc đi làm xa 
không có gì đáng phải lo. Đặt 
bút ký vào Hợp đồng học việc - 
thử việc mà tôi vui không kể siết, 
tôi đã chạm được một tay đến 
với ước mơ của mình, lòng tự 
nhủ phải cố gắng hết mình để 
ước mơ thành hiện thực sau sáu 
tháng học và thử việc.
 Đến với Quảng Nam, nơi 
bắt đầu cho những bài học đầu 
tiên cho cuộc sống tự lập. Hành 
trang theo tôi chỉ là chiếc vali với 
đôi ba bộ quần áo, đầu CD cá 
nhân, những đĩa nhạc yêu thích, 
một vài quyển sách, một cuốn sổ 
và cây viết. Di chuyển từ sáng 
đến chiều cũng đến nơi, bước 
xuống xe một cảm giác buồn 
man mác tràn về, rời xa thành 
phố để đến nơi mà bao quanh 
chỉ toàn cát và cỏ, đêm đến một 
màu tối bao trùm và các cuộc 
điện thoại cho người thân liên 
tục bị ngắt quãng vì mất sóng. 
Những ngày ngỡ ngàng cũng 
nhanh chóng qua đi, chỉ sau nửa 

tháng tôi đã làm quen được khá 
nhiều anh chị tại Trung tâm. 
�ú vui duy nhất mỗi buổi 
chiều của mấy anh chị em sống 
nội trú tại trung tâm là đánh 
bóng chuyền, và những câu 
chuyện phím mỗi tối với vài 
chiếc ghế ngồi quây quần bên 
nhau. Sau những tháng ngày ban 
đầu ngỡ ngàng, tiếp sau là cả 
chuỗi ngày được sống và làm 
việc hết mình với mỗi con người 
nơi đây. Không chỉ nắm được 
kiến thức chuyên môn, tôi còn 
được tiếp cận thực tế ở khu lò 
mổ, ra thịt đà điểu, đóng gói thịt, 
tham gia hội chợ, tham gia các 
sinh hoạt tập thể của Trung tâm, 
phong trào của đoàn thanh 
niên... điều đặc biệt hơn đã được 
đồng hành cùng mọi người trải 
qua CƠN BÃO TÀN KHỐC 
nhất năm 2016 càn quét qua Đà 
Nẵng và Quảng Nam. �ời gian 
làm việc tại nơi đây tuy ngắn 
ngủi nhưng đã cho tôi những bài 
học đầu đời, học về cách tự lập, 
tự chăm sóc bản thân khi không 
có gia đình bên cạnh, học về 
cách sống và cư xử với những 
con người xa lạ, học làm quen 
với hoàn cảnh khó khăn nơi đây, 
học cách giải quyết các hiểu lầm 
giữa những đồng nghiệp khi giải 
quyết công việc, học cách chia sẻ 
với mọi người...
 Sau hơn 5 tháng tôi được 
triệu tập về lại Nha Trang, cảm 
giác hụt hẫng lại ùa về. Dường 
như tình cảm của những con 
người chân chất tại Trung tâm, 
những buổi chiều rủ nhau nhấm 
nháp đặc sản dạ dày đà điểu, 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

mực hấp và ngắm biển Tam 
�anh, kể cả những cơn gió lào 
vào mỗi trưa hè như thiêu cháy 
mọi vật mà tôi từng ghét cay 
ghét đắng, tất cả như níu chân 
tôi ở lại. Bịn rịn không muốn rời 
xa, chỉ ước giá như thời gian 
chậm lại cho tôi được đồng 
hành cùng mọi người lâu hơn 
chút nữa. 
 Tạm rời xa những anh chị, 
bạn bè đồng nghiệp tại Tam kỳ, 
tôi nhận nhiệm vụ mới tại Nhà 
máy �ức ăn chăn nuôi Khánh 
Hòa, bốn năm tại đây vẫn là 
những tháng ngày tiếp tục học 
tập, tích lũy kinh nghiệm trong 
công việc cũng như trong cuộc 
sống. Nơi đây tôi được hòa mình 
với đội ngũ nhân viên trẻ trung 
đầy năng động, nhiệt tình trong 
công việc nhưng cũng hết mình 
khi vui chơi. Những ngày đầu 
chờ dây chuyền sản xuất hoàn 
thiện chúng tôi cùng nhau trồng 
cây tạo bóng mát cho Nhà máy 
giữa cái nắng như thiêu như đốt 
tuy đã bước sang tháng mùa, từ 
đầu đến chân ai cũng trang bị 
kín mít quần áo, mũ nón để 
chống chọi với cái nắng nhưng 
miệng vẫn luôn trêu đùa nhau. 
Tuy đã rời xa nơi đây hơn năm 
năm nhưng vẫn còn đó những 
kỷ niệm khiến tôi không thể nào 
quên được. Nhớ nhất vẫn là hai 
tính cách đối lập, người luôn đòi 
hỏi mọi người xử lý công việc 
thật nhanh gọn nhưng phải hiệu 
quả, người luôn chậm rãi trong 
mỗi bước đi, mỗi lời nói luôn ôn 
hòa và cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi 
lời anh nói ra đều thấu tình đạt 
lý. Hai tính cách đối lập là thế 
nhưng hai con người ấy cực kỳ 
ấm áp, đúng sai luôn rõ ràng, 
làm gì cũng nghĩ đến quyền lợi 
của nhân viên mình (đó chính là 
bài học sâu sắc nhất mà tôi học 
được từ hai anh). Nhớ những 
ngày vào vụ thu mua, anh em 

bốc vác chỉ 20 người mà phải 
bốc cả trăm tấn hàng mỗi ngày 
chất lên ụ cao hơn 10m ngoài 
sân giữa cái nắng gay gắt của 
mùa hè, cái nắng mà chỉ 8h sáng 
thôi cũng đủ làm ướt đẫm lưng 
áo. Mỗi vụ như vậy phải kéo dài 
gần cả tháng trời, nhưng khổ 
nhất là phải vác mì, những củ mì 
không được xếp theo một 
nguyên tắc nào, chúng cứ lộn 
xộn và đâm vào lưng anh em đau 
điếng. Cường độ làm việc như 
thế đã khiến nhiều anh em 
không thể trụ nổi, nhưng họ vẫn 
động viên nhau, thay phiên 
nhau nghỉ giữa giờ để đảm bảo 
tiến độ nhập hàng, những lúc ấy 
tôi chỉ biết động viên anh em cố 
gắng và chạy tới chạy lui lo 
miếng nước trà đá cho các anh 
em. Những tháng năm tại Nhà 
máy với nỗ lực không ngừng của 
bản thân, biết bao kỷ niệm vui 
buồn, hờn giận, hiểu lầm đã rèn 
luyện con người tôi thêm mạnh 
mẽ, thêm lý trí, biết suy xét mọi 
điều không phiến diện, trưởng 
thành hơn kể cả trong công việc 
cũng như suy nghĩ.
 Sau hơn bốn năm làm việc 
tại Nhà máy �ức ăn, xa nhà hơn 
40 km, tôi đã được điều chuyển 
về công tác tại Xí nghiệp May 
Khatoco. Ngày nhận được 
thông báo tôi vô cùng mừng rỡ, 
mừng hơn cả ngày tôi được 
nhận vào Khatoco, bởi lẽ quyết 
định điều động ấy là cả một sự 
quan tâm đến tâm tư nguyện 
vọng người lao động của Lãnh 
đạo Tổng công ty. Tuy vui mừng 
là vậy nhưng tôi cũng hết sức lo 
lắng, lo vì phải bắt đầu làm quen 
lại từ đầu, làm quen với công 
việc mới, môi trường mới và 
những người đồng nghiệp mới. 
Nhưng đó chỉ là lo lắng của cá 
nhân tôi, việc tiếp cận công việc 
khá suôn sẻ bởi lẽ ngoài kinh 
nghiệm của  bản thân, tôi còn 

được các chị đồng nghiệp cực kỳ 
dễ thương hướng dẫn tận tình, 
họ không dấu nghề. Chính môi 
trường làm việc tại Xí nghiệp 
May đã cho tôi cơ hội tiếp cận 
nhiều hơn nữa những kiến thức 
mà chưa bao giờ tôi biết trước 
đó, không chỉ kiến thức về 
chuyên môn mà còn về công tác 
quản trị công việc. 
 Nhìn lại chặng đường gần 
12 năm tôi sống trong ngôi nhà 
mang tên Khatoco, một phần ba 
chặng đường cùng Khatoco, tuy 
không dài nhưng cũng không 
phải là ngắn, đủ để tôi cùng 
đồng hành với những thăng 
trầm mà Khatoco đã đi qua. Tôi 
trân quý tất cả những gì mình đã 
trải qua, cảm ơn Khatoco đã 
nuôi dưỡng và rèn giũa tôi 
trưởng thành như hôm nay, mỗi 
nơi tôi đi qua, mỗi con người tôi 
gặp đều cho tôi những bài học 
quý giá cùng với biết bao kỷ 
niệm đẹp mà khó có thể quên 
được. Khatoco chính là nơi chấp 
cánh cho ước mơ của tôi thành 
hiện thực, là nơi hội tụ những 
người thầy, dạy tôi những kiến 
thức mà không bất kỳ một 
trường lớp nào tôi có thể học 
được

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi
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Tình yêu với Khánh Việt

TỰ HÀO
TRUYỀN THỐNG

KHATOCO

Có ngọn lửa nào thắp trong ngực em 
Thắp trong  năm ngàn trái tim cháy bỏng (*)
 Như ngọn đuốc giữa bao la gió lộng
 Tỏa đến chân trời ánh sáng vô biên.

Ba mươi lăm năm không phút bình yên
Gian nan đầu tiên đến huy hoàng hiện tại 
Trọn niềm tin gắn vào em có phải
Sức mạnh tiềm tàng giấu ẩn: Khatoco.

Em đến với đời, mơ ước ngây thơ
Trong sáng như  nắng bình minh ấm lạ 
Đồng nghiệp, bạn bè, xóa nhòa tất cả 
Những băn khoăn, lo lắng buổi đầu tiên. 

Những năm tháng chẳng thể nào quên
Với những chảo gang với than với củi
Những đôi bàn tay chai sần, tất tả
Mà nụ cười vẫn nở rạng vành môi

Em nhớ về những ngày tháng triền miên 
Khó khăn tột cùng, vay từng cảm xúc 
Để vượt qua những gian nan quá thực 
Vươn thời gian vào khát vọng lớn lao. Dương Tuyết Hà | Công ty �ương mại

Tiếp theo trang 12

Hôm nay đây giữa gió lộng, trời cao 
Bên bờ biển xanh, rì rào cát trắng 
Nha Trang ơi, thu lại về sâu nặng 
Thắm tình người như biển thẳm bao la.

Những cái tên Khatoco - Khánh Việt hiền hòa 
Đưa bao người đến mọi miền đất nước 
Vươn ra toàn cầu để ta có được 
Những bạn bè và thành quả hôm nay.

Em nhớ xiết bao kỷ niệm tháng ngày 
Hai mươi năm thổi hồn vào cuộc sống (**)
Dẫu không như thời sinh viên thơ mộng 
Vẫn yêu thương tất cả chuỗi ngọt ngào. 

Cuộc sống bộn bề, tất tả, lo âu 
Đâu đó còn những mảnh đời tối, sáng 
Nhưng thời gian không làm ta quên lãng 
Những trưởng thành lớn bổng, ba lăm năm.

 Một đôi lời không nói hết trái tim 
Không nói hết tình yêu thương mãi mãi 
Với Khatoco mùa thu về lại 
Khoác sắc vàng lên ngọn đuốc vinh quang!

 Hướng đến kỷ niệm 35 
năm ngày thành lập Tổng Công 
ty Khánh Việt (04/10/1983 - 
04/10/2018), là một nhân viên 
đang sống và làm việc tại tỉnh 
Quảng Bình - �uộc Công ty 
TNHH �ương mại Khatoco. 
Bản thân tôi luôn tự hào về 
truyền thống xây dựng và 
trưởng thành của Tổng công ty 
Khánh Việt trong chặng đường 
đã qua.
 Trong đó truyền thống 
chia sẻ khó khăn khi Tết đến 
xuân về, hoạn nạn thiên tai, 
hướng đến các đồng bào cùng 
cực sau các cơn Lũ - Bão lịch sử 
mới thấy tinh thần của Người 
lao động Tổng công ty đáng 
trân trọng biết nhường nào.
 Tôi vẫn còn nhớ cơn Bão 
số 10 năm 2013, đoàn công tác 
của Tổng công ty  đến với đồng 
bào Miền Trung khi cơn bão 
vừa đi qua, mọi thứ còn ngổn 
ngang tan hoang, tuyến đường 
quốc lộ 1A vẫn còn chia cắt khi 
hoàn lưu bão tạo nên cơn lũ 
đang mỗi lúc một dâng lên cao, 
các anh trong đoàn Tổng Công 
ty sau khi thăm và tặng quà tỉnh 
Quảng Trị đến Quảng Bình 
phải cấp tốc kịp di chuyển về 

Đà Nẵng khi còn kịp.
 Đại diện Tổng Công ty: 
Anh Nguyễn �ành Tuyến nói 
trong cơn lũ: “Mình kịp thời 
trong hoàn cảnh này dù có khó 
khăn mấy mà thấy bà con cô 
bác tận tay đón những món quà 
như này là ấm lòng rồi em à!”. 
�ấy các anh di chuyển về trong 
mưa bão mới thấy người cán bộ 
Công đoàn nhiệt huyết biết 
bao...
 Năm 2017 Tổng công ty 
Khánh Việt nói chung và Công 
Ty TNHH �ương mại Khatoco 
nói riêng đã gặp phải quá nhiều 
khó khăn từ công tác thị trường 
đến công tác sản xuất. Những 
tháng cuối năm tưởng chừng sẽ 
là thời gian để gấp rút hoàn 
thành các chỉ tiêu đề ra.
 Nhưng thiên tai không 
chừa một ai - cơn Bão số 12 quá 
mạnh đổ bộ vào Nha Trang đã 

để lại thiệt hại vô cùng to lớn, 
mọi công sức - mồ hôi nước mắt 
của toàn thể cán bộ công nhân 
viên Tổng công ty Khánh Việt 
bỗng chốc tan hoang với con số 
thiệt hại ước tính 250 tỷ đồng và 
những tổn thất nhiều hơn 
không thể tính hết.
 Khó khăn là vậy, tổn thất là 
thế! Nhưng với tinh thần quật 
cường, một tập thể luôn vững 
niềm tin đồng lòng vượt qua 
mọi chông gai “sớm khắc  phục  
thiệt hại để đi vào sản xuất 
nhanh bằng mọi giá , huy động 
toàn bộ nguồn lực để đoàn kết, 
chia sẽ làm động lực vượt khó” - 
đó là quyết tâm cũng là kim chỉ 
nam hành động mà Tổng giám 
đốc Lê Tiến Anh đề ra.
 Những ngày đầu năm 2018, 
với tinh thần thi đua lập thành 
tích chào mừng ngày thành lập 
Tổng công ty, là những cán bộ 
đang công tác xa Nha Trang, 
chúng tôi luôn hiểu rằng: mỗi 
một cá nhân - mỗi một thành 
quả sẽ như là những viên gạch 
đặt lên những nền móng vững 
chắc cho Khatoco vươn lên tầm 
cao mới!

 �ời gian 15 năm làm việc tại 
phân xưởng, tôi thấu hiểu mong ước 
của người lao động về một nhà máy với 
hệ thống chất lượng hiện đại. Mong 
ước ngày càng thôi thúc  trong bối cảnh 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
 Hơn 30 năm, Nhà máy từ thủ 
công rồi chuyển dần sang cơ giới hóa 
nên hạ tầng chắp vá, nhà xưởng, kho 
tàng dẫu được bảo dưỡng, chăm sóc 
thì cũng là lạc hậu, khó lòng đảm bảo 
tiêu chuẩn công nghệ. Kết hợp với 
chủ trương của địa phương, Nhà 
máy chuẩn bị dời vào Trảng É và tôi 

vinh dự được tham gia dự án này. Đây 
là một siêu dự án gồm hai dự án lớn, 
dự án di dời Nhà máy và dự án đầu tư 
dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi.
 Còn nhớ ngày nhận nhiệm vụ, 
tôi và các anh em trong nhóm rất lo 
lắng bởi quy mô và tính chất quan 
trọng của dự án. Chúng tôi càng lo 
lắng hơn khi nhóm nhận được chỉ thị 
dự án phải hoàn thành trong thời gian 
chỉ hơn 2 năm, trong khi các dự án 
tương tự người ta thường phải mất 
khoảng 5 năm. Lo lắng, căng thẳng 
trên nét mặt mỗi người. �ấu hiểu suy 

nghĩ, tâm trạng của anh em, sếp đã bổ 
sung thêm nhân sự, định hướng lộ 
trình thực hiện cũng như mục tiêu 
từng giai đoạn một cách rõ ràng, 
thống nhất cách thức làm việc và 
phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời 
đưa ra những cam kết hỗ trợ từ phía 
BGĐ. Chúng tôi như trút bỏ được 
phần gánh nặng áp lực, tâm trạng 
phấn chấn hơn và từ ngày ấy, dự án 
được chắp bút.
 Cũng trong thời gian này, tôi và 
cả nhóm được tham quan các nhà 
máy sản xuất thuốc lá như Sài Gòn, 
Khánh Hội và nhà máy sợi BAT. Tôi 
ấn tượng về sự hoành tráng của họ, 
các dây chuyền công nghệ kết nối 
hoàn thiện cùng hệ thống phụ trợ, 
đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý 
mùi công nghệ sinh học rất hiệu quả. 
Tôi còn được thuyết phục bởi quy 
hoạch rất hợp lý, thiết kế các hạng 
mục phù hợp theo công năng và khai 
thác một cách hiệu quả. MMTB 
được đầu tư đồng bộ theo chiều sâu 

TRẢNG É, NƠI HIỆN THỰC ƯỚC MƠTRẢNG É, NƠI HIỆN THỰC ƯỚC MƠ

từ dây chuyền sản xuất, thiết bị đo 
lường kiểm soát chất lượng và hệ 
thống phụ trợ và trên tất cả là ấn tượng 
về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 
viên. Nhìn lại mới thấy mình còn sau 
họ một khoảng khá xa và dự án mà tôi 
đang tham gia chính là cú đột phá, là 
cơ hội để Nhà máy san bằng sự cách 
biệt. Hình ảnh nhà máy mới ở Trảng É 
và dây chuyền sợi hiện đại, đồng bộ 
hằng đêm chập chờn trong giấc mơ 
tôi.
 Sau chuyến đi, liên tục là các 
buổi làm việc giữa nhóm dự án với các 
bên, nhiều ý tưởng, phương án quy 
hoạch, thiết kế nhà máy mới được đưa 
ra. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định nên “hình 
hài” tương lai của Nhà máy. Kết quả 
của bao ngày miệt mài sớm tối, hàng 
loạt các phác thảo thiết kế được đưa ra 
để cân nhắc lựa chọn.
 Để có cơ sở lựa chọn công nghệ, 
nhóm dự án tiếp tục những chuyến đi 
ra nước ngoài. Tới �ái Lan (�ailand 
Tobaco Monopoly), chúng tôi 

choáng ngợp trước quy mô hoành 
tráng, nhà máy của họ có diện tích 
đến 40 hecta, quy hoạch bài bản và 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, 
MMTB hiện đại với mức tự động hóa 
rất cao ở tất cả các khâu, từ thiết bị phụ 
trợ, MMTB công nghệ đến hệ thống 
đo lường và kiểm soát chất lượng. �ế 
nhưng khi sang bốn nhà máy bên 
Trung Quốc thì chúng tôi “sốc” nặng  
vì ở đây hoành tráng hơn �ái Lan rất 
nhiều. Chuyến đi lịch sử này, với 
những thông tin và trải nghiệm quý 
báu, chúng tôi vững tin hơn trong việc 
hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 
thiết bị, cũng như những công tác 
chuẩn bị khác cho dự án. Hình ảnh 
nhà máy mới ở Trảng É và dây chuyền 
sợi đồng bộ trong mơ ước dần hiện ra 
ngày một rõ hơn.
 Qua những chuyến đi thực tế, sau 
rất nhiều ngày làm việc với chuyên gia 
đến từ các hãng cung cấp thiết bị, sau 
những họp hành tranh luận và phản 
biện, cuối cùng một công nghệ sản 
xuất phù hợp với đặc điểm và mục tiêu 
kinh doanh, một danh mục máy móc 

thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được 
đưa ra, dự án đã đi được một quãng 
đường.  Mấy ngày này, những bước 
tiếp theo đang được rốt ráo triển khai. 
Phía trước còn vô vàn khó khăn thử 
thách, con đường vào Trảng É vẫn còn 
gập ghềnh cát bụi mịt mù nhưng công 
tác nhân sự đã khởi động. Những chủ 
nhân của nhà máy mới, của công nghệ 
mới phải được chuẩn bị tâm thế ngay 
từ bây giờ. Nhà máy mới là nền móng 
vững chắc cho giai đoạn phát triển 
tiếp theo, là một dấu mốc quan trọng 
ghi nhận sự thay đổi thế và lực của 
ngành thuốc lá Khatoco. Không viển 
vông xa vời, ước mơ về một nhà máy 
hiện đại bên những hàng cây xanh 
mát, những dây chuyền sản xuất đồng 
bộ được vận hành bởi những công 
nhân tri thức và nhiệt huyết, những 
sản phẩm chất lượng và những chuyến 
hàng đi khắp muôn nơi... là ước mơ có 
thật. Trảng É, nơi hiện thực những ước 
mơ. Trong niềm tự hào và mãn 
nguyện, cảm ơn Khatoco đã chắp 
cánh ước mơ tôi

10  |  Bản Tin Nội Bộ 


