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Địa chỉ:
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Số fax:

0221.3991790
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Số 0900255402 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp 
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Vốn điều lệ: 

113.643.250.000 VNĐ

Website: 

www.traphacocnc.com
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Thân gửi quý vị và gia đình Traphaco CNC,

Một mùa xuân nữa đang đến bên thềm, thổi vào Traphaco CNC một luồng sinh khí mới để 
từng người lao động trong toàn công ty có thêm động lực, nhân thêm tự tin hướng tới những 
mục tiêu cao hơn sau những cố gắng không ngừng nghỉ và thành công đáng ghi nhận của 
năm 2018.

Tạm gác lại những trăn trở, vui buồn của năm cũ - một năm nhiều khó khăn thách thức đối 
với Công ty chúng ta, thành quả gặt hái được nhiều nhưng những bài học kinh nghiệm cũng 
không ít, hãy cùng nhau phấn khởi đón chào năm mới. Ban biên tập mong muốn mang đến 
cho độc giả một món quà tinh thần đầy hương sắc nhân dịp xuân Kỷ Hợi này. Chúng ta tự hào 
khi nhìn lại những hoạt động của Công ty trong một năm vừa qua, điểm lại những thành tựu 
mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng được, luôn chung sức đồng lòng với thông điệp “Hiện 
thực hoá các mục tiêu chiến lược”. Dưới sự dẫn lối của “Con đường sức khoẻ xanh”, chỉ trong 
một năm 2018, Traphaco CNC ghi dấu ấn với việc tăng cường kiểm soát trong chính sách điều 
hành, thực thi có hiệu quả các chương trình của hệ thống, đón nhận danh hiệu Cờ thi đua của 
Thủ tướng chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; song hành với đó là việc tiếp tục 
thực hiện tốt công tác đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động, bồi đắp giá trị văn hoá 
doanh nghiệp, đi đầu trong các công tác cộng đồng xã hội. 

Bước sang tân xuân Kỷ Hợi, nhịp hành trình của đất nước như khẩn trương hơn, ngành y 
dược cũng hối hả hơn, đặc biệt là khi tháng 2 – tháng kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt 
Nam (27/02/1955 – 27/02/2019) đang đến gần. Hoà mình trong không khí xuân và tinh thần 
người thầy thuốc cao cả, toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên của Traphaco CNC quyết 
tâm mang theo sứ mệnh của thiên chức nghề nghiệp, cùng với tinh thần mới của một mùa 
xuân mới, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, vận dụng sáng tạo nguồn lực để đặt cho mình 
những mục tiêu cao hơn, tự tin chinh phục những đỉnh cao mới.

Cứ mỗi dịp năm hết tết đến, số báo Xuân luôn là số báo thấm đượm những nỗi niềm trăn 
trở nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết hào sảng của Ban biên tập. Như một ấn phẩm phản ánh 
mọi mặt niềm vui và lòng sắt son với doanh nghiệp, với thương hiệu Traphaco CNC nói riêng 
và Traphaco nói chung, tập san nội bộ Chào xuân Kỷ Hợi rất hy vọng mỗi thành viên, mỗi đơn 
vị sẽ thấy gần gũi nhau hơn, chia sẻ chung một bầu không khí, một mái nhà thông qua các bài 
viết của cuốn tạp chí bạn đang cầm trên tay này. 

Kính chúc cho quý độc giả và gia đình một mùa xuân an lành, hạnh phúc và thành công!

THƯ BAN BIÊN TẬP
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Nhìn lại năm Mậu Tuất 2018, một năm với thật nhiều 
chông gai, nhưng chúng ta cũng tự hào đã cùng nhau 
vượt qua, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng 
trong sự ổn định và phát triển chung của toàn hệ 
thống. Chính những thử thách sóng gió trong suốt 
một năm qua đã tạo nên động lực giúp lãnh đạo công 
ty và cán bộ nhân viên gắn bó, đoàn kết một lòng, mỗi 
người đều thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với 
sứ mệnh của Traphaco CNC nói riêng và Traphaco 
nói chung, để đưa “con đường sức khỏe xanh” vươn 
ra biển lớn.
Bước sang năm mới với những khó khăn và thuận lợi 
đan xen, chúng ta cần tiếp tục phát huy những thành 
tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện tối đa các chỉ 
tiêu kế hoạch, tăng năng suất lao động với mục tiêu 
“An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”. Hội đồng Quản trị 

và Ban lãnh đạo Traphaco CNC cũng tin tưởng rằng, 
với quyết tâm nỗ lực, truyền thống đoàn kết, đồng sức 
đồng lòng của cả tập thể cùng sự giúp đỡ của Tổng 
công ty, lòng tín nhiệm của khách hàng và đối tác, 
chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2019, xứng 
đáng với tầm vóc định hướng và vị thế dẫn đầu của 
doanh nghiệp.
Trước thềm xuân Kỷ Hợi 2019, mỗi người trong chúng 
ta đều có những điều ước, những khát khao cho bản 
thân và gia đình, cao lớn hơn là những dự định, hy 
vọng cho Công ty và đất nước. Một lần nữa, xin kính 
chúc các Quý vị cổ đông và Cán bộ nhân viên cùng 
gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Trân trọng!

Thân gửi: Các Quý vị cổ đông và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần 
Công nghệ cao Traphaco!

Năm mới Kỷ Hợi 2019 đang đến. Trong không khí hân hoan rộn ràng của mùa xuân, 
chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hy vọng và niềm tin về một năm mới nhiều 
may mắn, thắng lợi. Chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi 
xin trân trọng gửi tới toàn thể các Quý vị cổ đông, các Cán bộ nhân viên và gia đình 
những lời chúc tốt lành, thành công, hạnh phúc.

THƯ CHÚC TẾT 
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Nhượng
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chính những thử thách sóng gió 
trong suốt một năm qua đã tạo nên 
động lực giúp lãnh đạo công ty và cán 
bộ nhân viên gắn bó, đoàn kết một 
lòng, mỗi người đều thấy rõ hơn trách 
nhiệm của mình đối với sứ mệnh của 
Traphaco CNC nói riêng và Traphaco 
nói chung, để đưa “con đường sức 

khỏe xanh” vươn ra biển lớn.
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NHÌN LẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH NĂM 2018 VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 
CHIẾN LƯỢC NĂM 2019.

Ngày 09/01/2019, Công ty cổ phần Công 
nghệ cao Traphaco đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2018 và triển khai 
kế hoạch năm 2019. Với chủ đề năm “Hiện 
thực hoá các mục tiêu chiến lược theo chỉ 
đạo của Tổng công ty, Traphaco CNC đã 
có những đóng góp thiết thực vào thành 
tích chung của toàn hệ thống. Tuy còn 
gặp nhiều khó khăn thách thức trong quá 
trình triển khai song nhờ có sự hỗ trợ kịp 
thời của Ban Tổng giám đốc, sự phối hợp 
chuyên nghiệp giữa các phòng ban, cùng 
với việc nhận thức rõ tình hình thực tế, 
luôn tận dụng tối đa cơ hội, biết phát huy 
thế mạnh và sử dụng nguồn lực hiệu quả, 
Traphaco CNC đã hoàn thành những mục 
tiêu đề ra với kết quả tương đối khả quan, 

cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi
- Năng lực sản xuất các dây chuyền lớn, hệ thống sản xuất 
linh hoạt, đội ngũ CBNV gắn bó, thích ứng kịp với sự thay đổi 
kế hoạch sản xuất, đáp ứng đơn đặt hàng Traphaco.
- Trong điều kiện có những biến động, khó khăn chung 
về thị trường dược phẩm, công ty vẫn được Tổng công ty tạo 
điều kiện đặt hàng, lấy hàng tối đa, thanh toán kịp thời nên 
quỹ tiền mặt luôn được đảm bảo cho các hoạt động sản xuất 
của công ty.
- Được sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các phòng ban 
chuyên môn, đặc biệt trong việc triển khai, xúc tiến sản phẩm 
mới ra thị trường, bố trí nhân sự tăng cường.

2. Khó khăn 
- Cơ quan quản lý yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu 
chuẩn dược liệu đầu vào, về chất lượng sản phẩm. Nhiều văn 
bản pháp luật mới ban hành tạo nên áp lực và khó khăn không 
nhỏ cho việc chuyển đổi để tuân thủ quy định.
- Đặc tính dược liệu có chất lượng không ổn định, khó kiểm 
soát, khó lường hết các nguy cơ tiềm tàng.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:
1. Về các chỉ tiêu kế hoạch chính:
- Doanh thu năm 2018 đạt 279,3 tỷ đồng, đạt 79,8% so với 
kế hoạch năm (350 tỷ đồng).
- Lợi nhuận năm 2018 dự kiến đạt 32,1 tỷ, tương đương 
11,5% trên doanh thu (kế hoạch 10,5% doanh thu).
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2018 tăng 109,5% so kế 
hoạch do công ty có sự bố trí sắp xếp công việc hợp lý, có các 
chương trình cải tiến tăng năng suất lao động, kiểm soát chặt 
chi phí và thực hiện cơ cấu lại các khoản chi theo đúng các nội 
dung quy định. 

Traphaco CNC
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- Phát huy hoạt động cải tiến liên tục: Trong năm có 96 
sáng kiến cải tiến được công ty đánh giá và ghi nhận với số 
tiền làm lợi quy đổi 12 tháng khoảng 0,5 tỷ đồng.

6. Về công tác phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty:
- Phối hợp với phòng Kế hoạch trong việc cung cấp vật tư, 
lệnh phiếu kịp thời phục vụ sản xuất.
- Phối hợp cùng phòng Kinh doanh và các chi nhánh đón 
12 đoàn khách hàng với 1800 khách hàng của khối kinh doanh 
Traphaco đến thăm quan, làm việc tại công ty.
- Phối hợp với phòng Marketing, phòng Kinh doanh trong 
việc triển khai các chương trình bán hàng, triển khai sản phẩm mới. 
- Phối hợp phòng Quản lý chất lượng, phòng Nghiên cứu 
sản phẩm trong việc triển khai sản xuất sản phẩm mới: Bogan-
ic kid, Methorphan Ivy, Antot Thymo; Phối hợp điều chỉnh quy 
trình Sản xuất Boganic forte bằng các loại cao do Traphaco 
Sapa cung cấp.
- Phối hợp với phòng Xuất nhập khẩu trong việc cung ứng 
vật tư kịp thời phục vụ sản xuất, phản ánh cũng như giải quyết 
các vấn đề phát sinh về chất lượng vật tư.
-   Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc thống nhất, 
áp dụng cách đánh giá số liệu tiền lương theo cách tính của 
hệ thống; Phối hợp trong việc đào tạo 06 chuyên đề cho 42 
lượt người.

III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NĂM 2019
Năm 2019 – năm thực hiện mục tiêu “Quản trị chuyên nghiệp 
– Tối ưu chi phí – Cộng hưởng giá trị - Hoàn thành chỉ tiêu”, bên 
cạnh việc tiếp tục phát huy các thế mạnh trong việc đáp ứng 
100% đơn đặt hàng cho tổng công ty, triển khai có hiệu quả 
các chương trình cải tiến tăng năng suất lao động, tiết kiệm 
chi phí, Traphaco CNC cũng cần nhận thức rõ các thực trạng 
còn tồn đọng liên quan đến nhận diện, kiểm soát rủi ro chất 
lượng sản phẩm, khắc phục triệt để các sự cố, tránh gây ảnh 
hưởng đến doanh thu và uy tín công ty. Để thực hiện tốt nhất 
kế hoạch, Traphaco CNC định hướng nhiệm vụ bao gồm:
- Doanh thu: 350 tỷ đồng (Trong đó: Doanh thu sản xuất 
đạt 139,1 tỷ; Sản phẩm mới 10 tỷ; Hàng hợp tác sản xuất 200,9 tỷ.) 
- Lợi nhuận sau thuế: 37,5 tỷ.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019: Tăng 
1% - 5% so với năm 2018
- Nộp ngân sách đúng quy định
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống chất lượng và an toàn.
Với tinh thần quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu, Trap-
haco CNC sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện mọi nhiệm vụ theo 
định hướng chiến lược, tiếp tục xây dựng và nâng tầm vị thế 
thương hiệu dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm, hiệu quả 
sử dụng và tính an toàn là điều kiện tiên quyết, từ đó tạo sự 
gắn kết, tin tưởng và phát triển.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 đạt 
17,2 triệu đồng/người/tháng tính trên 23,3 công đi làm bình 
quân/tháng, tăng 1,2% so với năm 2017 (16,7 triệu đồng/
người/tháng tính trên 23 công đi làm bình quân/tháng).
- Nộp ngân sách nhà nước đúng quy định.

2. Về đáp ứng đơn hàng với Traphaco:
- Đáp ứng 100% các đơn hàng của Traphaco bao gồm các 
đơn hàng phát sinh. 
- Tỷ lệ giá trị thực hiện/đặt hàng từng tháng trung bình 
~100,2%.
- Giá trị các đơn hàng phát sinh: 9,8 tỷ đồng

3. Về triển khai sản phẩm mới:
- Nghiên cứu và triển khai 2 sản phẩm mới:
+ Tottri nang cứng (TPBVSK) đạt doanh thu 9 tỷ đồng (18 lô)
+ Bohairic nang mềm (TPBVSK) đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng (3 lô)
- Đang triển khai nghiên cứu mới, cải tiến sản phẩm hoặc 
chuyển dạng bào chế một số sản phẩm: Dưỡng cốt bao phim 
(thuốc); Actiso nang cứng (thuốc); Trasinus (thuốc và TPBVSK); 
nang mềm chứa curcumin (TPBVSK); Trasoyal plus (TPBVSK)

4. Về công tác sản xuất – chất lượng:
- Bố trí sắp xếp sản xuất phù hợp đáp ứng đơn hàng, các 
nhu cầu đặt hàng phát sinh.
- Chủ động triển khai chương trình cải tiến sắp xếp sản xuất 
giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm như: tăng năng 
suất chiết xuất đinh lăng; đóng gói theo dây chuyền tại PX 
Đóng gói, Viên hoàn... 
- Chủ động, tích cực trong công tác triển khai sản xuất sản 
phẩm mới (Tottri nang cứng; Methorphan Ivy; Boganic kid…); 
cải tiến quy trình sản xuất bao viên bao đường Boganic trên 
máy bao phim, bước đầu có kết quả khả quan). 
- Năng suất lao động khối sản xuất: Bình quân lương sản 
phẩm/ngày công 11 tháng đầu năm 2018 đạt 360 nghìn đồng 
tăng 7,8% so năm 2017 (334 nghìn đồng lương sản phẩm/công).
- Thực hiện kiểm tra chất lượng toàn bộ nguyên liệu đầu 
vào. Số lượng mẫu nguyên liệu Hóa dược tăng 230,7%, số 
lượng cao dược liệu các loại tăng 257,8%. Đã cập nhật 29 tiêu 
chuẩn thành phẩm và tiêu chuẩn các nguyên liệu, tá dược, 
dược liệu đầu vào theo yêu cầu.
- Công ty đã thực hiện kiện toàn hệ thống chất lượng, hiện 
đang tập trung vào kiểm soát thay đổi, nhận diện rủi ro để có 
giải pháp dài hạn trong việc kiểm soát rủi ro về chất lượng.

5. Về các công tác quản trị điều hành khác:
- Được tái cấp chứng nhận GMP có hiệu lực từ ngày 
05/6/2018.
- Thực hiện đón đoàn thanh tra pháp luật lao động, thuế 
các năm từ năm 2014 đến 2017 với kết luận Công ty không vi 
phạm và không phải điều chỉnh thuế phải nộp.
- Tích cực triển khai chương trình Hiệu quả công việc do 
Đảng bộ phát động: Có 11 chương trình được Tổng công ty 
duyệt thực hiện, trong đó có 1 chương trình đạt giải khuyến khích. 
- Trong tháng 10 công ty đón đoàn đánh giá Hệ thống 
quản lý chất lượng của Tổng công ty với kết luận 58 điểm 
khuyến cáo, công ty đã ban hành kế hoạch và đang thực hiện 
khắc phục.
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Thân gửi Quý vị và toàn thể 
Cán bộ nhân viên Công ty cổ 
phần Công nghệ cao Traphaco!

Xuân đang đến, một mùa xuân vẫn 
quen thuộc như bao năm trước với 
sức xuân khoe sắc trên từng bông 
đào cành quất, với câu đối đỏ bánh 
chưng xanh; nhưng cũng hoàn toàn 
tươi mới với tất cả chúng ta khi 
những dự định, những khát vọng 
cho một năm mới viên mãn tròn 
đầy chỉ vừa mới bắt đầu. 

Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban lãnh 
đạo công ty, tôi xin gửi đến toàn thể Cán bộ nhân viên 
cùng gia đình lời chúc nồng ấm, chân thành và tốt 
đẹp nhất. Chúc cho Traphaco CNC chúng ta một năm 
mới sức khoẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành 
công khởi sắc.
…

Năm 2018 – năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm 2017 
– 2021 với nhiều dấu ấn đã qua đi, để lại những thành 
tích đáng ghi nhận và cả những gánh nặng còn dang 
dở. Với vai trò là công ty chuyên sản xuất thuốc, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu của Tổng công ty 
Traphaco, Traphaco CNC đã không ngừng phát triển 

Ma Thị Hiền
- Giám đốc Công ty

TRAPHACO CNC 
VẬN HỘI MỚI, THÀNH CÔNG MỚI
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trong suốt 12 năm qua, giữ vững vị thế tiên phong 
trong việc kết hợp giữa tinh hoa của nền y học cổ 
truyền phương đông với công nghệ bào chế dược 
phẩm hiện đại của phương tây. Sự đánh giá cao của 
khách hàng và Tổng công ty Traphaco trong thời gian 
qua luôn là động lực thúc đẩy để tất cả chúng ta – từ 
Ban lãnh đạo tới từng cán bộ nhân viên ngày càng tận 
tâm hơn, chuyên nghiệp hơn trong công việc. 
Cũng trong năm 2018, khi mà bức tranh toàn cảnh 
của ngành dược phẩm còn nhiều mảng màu trầm, 
Traphaco CNC vẫn nhận được sự tín nhiệm của Tổng 
công ty trong việc đặt hàng, đảm bảo hoạt động sản 
xuất kinh doanh liên tục. Mặc dù chỉ đạt 80% mục tiêu 
doanh thu song chúng ta vẫn cán đích thành công 
với tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu đạt 11,5%, vượt mốc 
10,5% mục tiêu kế hoạch. Trước thực trạng khó khăn 
của toàn ngành, ngay cả khi chịu chung ảnh hưởng 
của biến động thị trường, nhờ sự nỗ lực và đoàn kết 
của tập thể CBNV, chúng ta vẫn có những điểm sáng 
với việc đáp ứng 100% đơn đặt hàng của Traphaco, 
năng suất lao động khối sản xuất tăng 7,8%, thực hiện 
thành công các chương trình cải tiến, kiểm soát chi 
phí hiệu quả. Ngoài chính sách đảm bảo cho người 
lao động thông qua việc tăng thu nhập bình quân 
cùng những thay đổi tích cực trong đào tạo, nhân sự; 
Traphaco CNC tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà 
nước, nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu của pháp 
luật lao động và thuế, làm tròn trách nhiệm trong các 
công tác an sinh xã hội.

Năm 2019 đã đến với nhiều khó khăn thách thức 
song cũng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội để chúng ta 
tận dụng. Với chủ đề năm quản trị doanh nghiệp theo 
định hướng của Tổng công ty cùng thông điệp “Quản 

trị chuyên nghiệp – Tối ưu chi phí – Cộng hưởng giá 
trị - Hoàn thành chỉ tiêu”, Traphaco CNC cũng đề ra 
những mục tiêu chiến lược để khẳng định hơn nữa vị 
thế vững chắc, đóng góp vào hành trình chung của hệ 
thống. Doanh thu 2019 kỳ vọng đạt 350 tỷ đồng; Lợi 
nhuận sau thuế dự kiến chạm mốc 37,5 tỷ; Thu nhập 
bình quân người lao động tăng từ 1-5% so với năm 
2018. Với nền tảng sẵn có, quyết tâm mạnh mẽ cùng 
nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi tin tưởng rằng, chúng ta 
sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, sáng 
tạo, đổi mới, đưa con thuyền Traphaco CNC khí thế ra 
khơi, vượt qua tất cả chông gai với tâm thế kiên định nhất.

Trên cương vị là Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ 
cao Traphaco, tôi chân thành mong mỏi: Mỗi cán bộ 
nhân viên, dù ở vị trí công việc nào, hãy luôn đồng tâm 
hiệp lực, sát cánh với chúng tôi, giữ vững chất lượng 
sản phẩm, chú trọng tăng năng suất – giảm chi phí, 
tập trung vào các hoạt động quản lý rủi ro. Bên cạnh 
đó, chúng ta cũng không quên tôn trọng và thực hiện 
đúng cam kết với khách hàng, ý thức tuân thủ và trung 
thành với mục tiêu chung của hệ thống. Tiền đề và 
những điều còn để lại của năm 2018 sẽ là “đòn bẩy” 
để Traphaco CNC tự tin vững bước trên con đường 
đã chọn, xứng danh Nhà máy đông dược đầu tiên của 
Việt Nam được cấp chứng chỉ GMP-WHO của Bộ Y tế.
Kết thúc cột mốc tròn một giáp kể từ khi thành lập, 
tiếp thêm ý chí và sức mạnh từ một thập kỷ bền vững 
dựng xây, chúc cho Traphaco CNC vẫn luôn giữ trọn 
tinh thần “Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm - Bản 
sắc” để khó không ngại, bại không nản, tinh thần đoàn 
kết quả cảm, mạnh mẽ tiến về đích với những hy vọng 
và niềm tin về một mùa xuân “Vận hội mới – Thành 
công mới”.
Xin trân trọng cảm ơn!



Hiện nay, công nghệ 4.0 hiện hữu ở mọi nơi và mọi góc cạnh của cuộc sống, nó đi vào 
đời sống của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức - doanh nghiệp. Do đó, việc hiểu biết, nắm bắt, áp 
dụng công nghệ 4.0 là công việc thực sự cần thiết đối với mỗi người nói riêng và doanh 
nghiệp nói chung. Sự tiến bộ và phát triển của khoa học - công nghệ đã thúc đẩy mạnh 
mẽ sự thay đổi cũng như phát triển các ngành nghề trên thế giới một cách nhanh chóng 
và ngành sản xuất dược phẩm cũng không nằm ngoài quá trình phát triển này.

CHUYỆN MỚI THỜI 4.0
TẠI TRAPHACO CNC

Nguyễn Duy Ký – Phó giám đốc

Trước sự tiến bộ của công nghệ, thế giới đang thay đổi 
nhanh chóng. Người ta nói nhiều tới công nghệp 4.0 để 
hàm ý rằng tiến bộ công nghệ đang làm thay đổi cách thức 
các quan hệ sản xuất và quan hệ kinh tế vận hành. Nếu 
như cách mạng công nghiệp 1.0 là sự xuất hiện của máy 
hơi nước thay thế lao động thủ công, công nghiệp 2.0 là 
sự xuất hiện của các dây chuyền sản xuất quy mô lớn, công 
nghiệp 3.0 là sự tham gia của máy tính vào quá trình tự 
động hóa thì công nghiệp 4.0 của trí tuệ nhân tạo và nhà 
máy thông minh.
 
Đáng chú ý trong sự phát triển công nghệ là sự xuất hiện và 
vai trò của công nghệ đột phá khác và công nghệ lối mòn 
chủ yếu dựa trên cải tiến hệ thống hiện có, công nghệ đột 
phá hoàn toàn mới và thậm chí chưa hoàn thiện. Những ví 
dụ về công nghệ đột phá có thể kể ra chẳng hạn như máy 
tính để bàn để thay thế máy đánh chữ và sau đó thì chính 
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nó lại dần bị thay thế bởi máy tính xách tay và máy tính 
bảng. Hay như email đã thay đổi cách thức chúng ta trao 
đổi thông tin bằng đường bưu điện (hoặc như điện thoại di 
động thay thế điện thoại cố định) và rồi chúng cũng đang 
dần bị thay thế bởi sự phổ biến của các trang mạng xã hội 
như Facebook, Zalo,…

Những yếu tố cốt lõi trong công nghệ 4.0 bao gồm: Trí tuệ 
nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (Internet of thinks – IOT), Điện 
toán đám mây (Cloud computing), dữ liệu lớn (Big Data), 
Robot, 3D. Từ những yếu tố cốt lõi trên, chúng ta có thể 
áp dụng để chuyển đổi các mô hình quản lý - quản trị, hệ 
thống sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng 
như năng suất lao động, các nhà quản lý có thể dễ dàng 
nắm bắt tình hình, thông tin để có thể nhanh chóng thay 
đổi và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình 
hình thị trường và doanh nghiệp.



-
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Đổi mới trong sản xuất dược phẩm: 
Ai sẽ là người tiên phong?

Christensen, Giáo sư Đại học Harvard và là một trong những 
người đầu tiên bàn về công nghệ đột phá, cho rằng, các tổ chức 
lớn thường không có động lực để thực hiện công nghệ đột phá 
mà chỉ tập trung nguồn lực vào cải thiện công nghệ hiện tại.

Một phần lý do cho điều này là vì các tổ chức lớn thường phải 
tập trung nguồn lực vào công việc kinh doanh hiện tại, thu hút 
và duy trì khách hàng hiện hữu, chiếm lĩnh thị trường hơn là tập 
trung vào các công nghệ đột phá đầy rủi ro. Công nghệ đột phá 
do đó được cho sẽ được tạo ra phần lớn bởi các công ty khởi 
nghiệp, các công ty nhỏ và vừa. Traphaco CNC đang hội tụ đủ 
các điều kiện để đầu tư trong chuyển đổi công nghệ sản xuất 
dược phẩm thông minh.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ hiện nay, doanh nghiệp đầu 
tư vào phát triển công nghệ đột phá là một hướng đi cần thiết. 
Điều đó không chỉ giúp doanh nghiệp có thể tận dụng được sự 
tiến bộ của khoa học công nghệ mà bên cạnh đó còn có thể 
phát triển và nắm giữ công nghệ mới, việc đi trước trong sự chạy 
đua về công nghệ hiện nay là một ưu thế khá lớn.

Sự thay đổi trong thời buổi công nghệ 4.0 
tại Traphaco CNC

Trên lĩnh vực quản lý, chúng ta sẽ dần thay đổi cách lưu trữ các 
thông tin tài liệu bằng giấy truyền thống thì chúng ta áp dụng 
công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data). Ở đây, chúng ta có thể lưu trữ 
khối lượng lượng thông tin tài liệu rất lớn, khi cần sử dụng thì có 
thể tìm kiếm một cách nhanh chóng. Dữ liệu lớn không chỉ giúp 
chúng ta lưu trữ thông tin tài liệu mà còn có thể thu thập, phân 
tích và dự báo nhằm giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin về 
tình hình công việc cũng như quản lý nhân sự một cách nhanh 
chóng và chính xác. Từ đó, chúng ta có thể nhanh chóng đưa ra 
chiến lược hoặc thay đổi phương pháp tiếp cận thị trường tiêu 
dùng cũng như nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình 
sản xuất.

Trên lĩnh vực kinh doanh, chúng ta có thể tận dụng công nghệ 
Điện toán đám mây (Cloud computing), công nghệ này cung 
cấp rất nhiều những khả năng có liên quan đến công nghệ 
thông tin dưới dạng các “dịch vụ”. 

Trên lĩnh vực sản xuất, chúng ta đang xem xét đưa ra lộ trình sử 
dụng robot vào những công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh 
hưởng đến sức khỏe người lao động, hỗ trợ và đào tạo người 
lao động nhằm nâng cao tay nghề, đủ kiến thức và kinh nghiệm 
để sử dụng và kiểm soát máy móc, robot. Từng bước áp dụng Trí 
tuệ nhân tạo (AI) và Vạn vật kết nối (Internet of thinks – IOT) vào 
trong quá trình sản xuất.

Vài nhận xét thay cho lời kết

Đổi mới trên thị trường sản xuất dược phẩm đang 
diễn ra hàng ngày với sự phát triển của công nghệ. 
Đổi mới không đồng nghĩa với sự biến mất của các 
phương thức sản xuất truyền thống. Nhưng sự hiện 
diện vật lý của các định chế có thể sẽ là một dấu hỏi. 
Khi áp dụng tiến bộ công nghệ khoa học – kĩ thuật 
vào trong sản xuất đồng nghĩa với việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm và chúng ta có thể kiểm soát sản 
phẩm một cách chặt chẽ từ nguồn cung cấp cho đến 
sản xuất rồi cuối cùng là đến tay người tiêu dùng. Chi 
phí đầu tư ban đầu cho công nghệ có thể là rất lớn 
nhưng xét về lâu dài nó là một hướng đi đúng đắn và 
đem lại những nguồn lợi rất lớn cho doanh nghiệp. 
Trong sự phát triển của khoa học dữ liệu, yếu tố then 
chốt trong tương lai sẽ nằm ở khả năng bảo mật, thay 
vì khả năng xử lý dữ liệu thành thông tin như hiện tại. 
Những công nghệ nền tảng như Blockchain sẽ phát 
triển bởi nó cho phép thực hiện các giao dịch an toàn 
và bảo mật. 
Với quyết tâm  giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về sản xuất 
thuốc Đông dược, Traphaco CNC có khát vọng đi tiên 
phong trong công nghệ 4.0.  Trong những năm tới, 
Traphaco CNC sẽ tiếp tục đầu tư trang bị các thiết bị 
sản xuất dược phẩm theo định hướng tự động được 
kiểm soát bằng bộ điều khiển logic lập trình (PLC: 
programmable logic controller) để trong tương lai 
không xa có thể ứng dụng hệ thống SCADA (supervi-
sory control and data acquisition) vào dây chuyền sản 
xuất, áp dụng công nghệ sản xuất thuốc vô trùng…; 
Ứng dụng các phần mềm “kế hoạch hóa nguồn lực 
doanh nghiệp” (ERP: enterprise resources planning) 
trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp… Tuy 
nhiên, những ứng dụng này chỉ mới là kết quả của 
những cố gắng riêng lẻ. Vẫn còn một khoảng đường 
dài phía trước để Traphaco CNC trở thành “nhà máy 
đông dược thông minh số 1 Việt Nam”.



Là một doanh nghiệp, trên con đường hình 
thành phát triển và xây đắp tương lai không 
thể tránh khỏi những khó khăn rào cản. Thế 
nhưng đứng trước càng nhiều thách thức, 
chúng ta càng phải khẳng định bản lĩnh 
với những đường hướng đúng đắn, những 
chiến lược cốt yếu nhằm củng cố vững chắc 
nền tảng đã có và tạo đà tăng trưởng doanh 
thu, lợi nhuận. Năm 2018 đã qua được coi 
là giai đoạn của những cơn sóng ngầm, của 
những khoảng lặng trong guồng quay 12 
năm không ngừng vận động. Hơn lúc nào 
hết, Traphaco CNC cần dành thời gian để 
cân nhắc lại định hướng chính sách và các 
giá trị thực thi, bước chậm lại để tiến xa 
hơn, nuôi dưỡng sức bật để đột phá trong 
thời gian tới.

BƯỚC TẠO ĐÀ
ĐỂ ĐỘT PHÁ KHỞI SẮC

12

Trần Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc



Hành trình 12 năm của Traphaco CNC tuy chưa phải quãng 
thời gian dài đối với một doanh nghiệp nhưng cũng đủ 
để chúng ta cùng nhận định những điều đã hoàn thành 
và chưa làm được. Không nằm ngoài quy luật phát triển 
chung là đi lên theo hình xoắn ốc, Traphaco CNC tự hào là 
doanh nghiệp sản xuất đóng góp 70% doanh số bán hàng 
của Traphaco, góp phần quan trong tạo nên một thương 
hiệu hàng đầu về thuốc từ dược liệu. Song, trước thực tế 
doanh số bán hàng của Tổng công ty tăng trưởng không 
đạt kỳ vọng, bài toán chất lượng đã được đặt ra cho Trap-
haco CNC cùng trách nhiệm đối với uy tín, thương hiệu 
chung của toàn hệ thống. Thẳng thắn nhìn nhận lại về 
vấn đề chưa đạt chỉ tiêu kỳ vọng về doanh thu, Traphaco 
CNC cũng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đặt 
hàng và lấy hàng từ Tổng công ty trong điều kiện chúng ta 
chỉ có một đầu ra duy nhất. Điều đó đặt ra trăn trở, áp lực 
nhưng cũng là quyết tâm lớn đối với các cấp lãnh đạo. Phải 
làm sao để tối đa hóa việc kiểm soát rủi ro trong quá trình 
nghiên cứu và sản xuất, nhất là khi dược liệu luôn có đặc 
tính chất lượng không ổn định, khó lường hết các nguy cơ 
tiềm tàng; trong khi đó, chúng ta vẫn phải đảm bảo yêu 
cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn dược liệu đầu vào, 
về chất lượng sản phẩm của Tổng công ty và các cơ quan 
quản lý.
Quá trình xem xét, cân nhắc lại chặng đường đã qua giúp 
chúng ta hoạch định rõ ràng chiến lược mới, điều chỉnh linh 
hoạt những bước đi còn sai lệch và đưa ra những giải pháp 
phù hợp hơn cho một giai đoạn phát triển lâu bền. Thông 
điệp năm 2019 của toàn hệ thống Traphaco là “Quản trị 
chuyên nghiệp – Tối ưu chi phí – Cộng hưởng giá trị - Hoàn 
thành chỉ tiêu”. Với mong ước đi xa cùng hệ thống, Trap-
haco CNC đã lấy thông điệp trên làm kim chỉ nam cho mọi 
hành động; từ đó rà soát, soi rõ lại mình trước khi bắt tay 
thực hiện những dự định mới, sản phẩm mới. Nhận thức 
rõ vai trò là công ty sản xuất chuyên nghiệp, Traphaco CNC 
đã nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức, qua đó xây dựng kế hoạch cho năm 2019 một 
cách rõ ràng, cụ thể, hướng đến mục tiêu phát triển theo lộ 
trình chiến lược của Tổng công ty.
Các hoạt động được triển khai mạnh mẽ ngay từ những 
ngày đầu năm 2019 phải kể đến: Công tác chuẩn bị bảo vệ 
chứng nhận GMP cho các dây chuyền sản xuất thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe, đảm bảo có giấy chứng nhận trước ngày 
01/07/2019, sẵn sàng cho mảng sản xuất thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe ở quy mô và tầm vóc mới. Vấn đề nhận biết rủi 
ro, quản lý sự thay đổi cũng được chú trọng. Nếu công tác 
này được thực hiện tốt, sẽ tránh cho công ty được những 
chi phí không đáng có, theo kịp được yêu cầu quản lý trong 
giai đoạn tiếp theo.
Việc đáp ứng tốt các đơn đặt hàng theo kế hoạch hay đột 
xuất đã trở thành một thương hiệu của Traphaco CNC. Bên 

cạnh phát huy tối đa thế mạnh này, chúng ta cần tiếp tục 
sát sao hơn nữa trong công tác giảm tồn kho, xây dựng kế 
hoạch sản xuất hợp lý, cải tiến nhằm giảm thiểu các chi 
phí có thể phát sinh. Công tác đầu tư, thay đổi công nghệ, 
tạo bước tiến mới trong tăng năng suất lao động cũng là 
một trong những mục tiêu được ban lãnh đạo Traphaco 
CNC trăn trở trong nhiều năm liền. Với việc tự động hóa dây 
chuyền đóng gói, hy vọng năm 2019 sẽ mang lại cho công 
ty sự chuyển mình mạnh mẽ.
Để chuẩn bị nguồn lực về nhân sự cho những đột phá 
trong tương lai, công tác tự đào tạo theo phương pháp 
chỉ dẫn việc được thúc đẩy thường xuyên liên tục. Qua đó 
những vị trí quan trọng trong các dây chuyền sản xuất, các 
bộ phận luôn có nhân sự thay thế, tiến đến bước đi xa hơn 
trong công tác đào tạo cán bộ nguồn. Bên cạnh đó, công 
tác đào tạo chuẩn hóa và đa dạng hóa kỹ năng cho người 
lao động cũng được chú trọng, tạo sự tự tin và tăng thêm 
tính lan tỏa trong các tập thể nhỏ, tạo nên sức mạnh chung 
lớn lao.
Có thể nói, các bước chuyển mình của Traphaco CNC đang 
dần chú trọng theo hướng chiều sâu hơn là bề nổi. Không 
còn đơn thuần là mở rộng nhà xưởng, tăng thêm con 
người, máy móc, Traphaco CNC đang tập trung mạnh mẽ 
vào vận động nội tại, tăng cường nội lực bằng khả năng 
quản lý, trình độ vận hành sản xuất theo chuyền, công tác 
quản lý máy móc thiết bị và trang bị các kế hoạch phòng 
ngừa rủi ro. Những con người của Traphaco CNC với niềm 
tin sắt son vào sự phát triển vững bền của doanh nghiệp 
luôn ý thức được rằng mình cần góp phần công sức để 
xây đắp sự trường tồn ấy, mang theo tư thế và tâm thế sẵn 
sàng vượt qua thách thức trước mắt, tạo dựng uy tín, định 
vị thương hiệu trong tâm thức của mỗi cổ đông, đối tác, 
khách hàng và người tiêu dùng.

13

Tr
ap

ha
co

 C
N

C



14

Công ty cổ phần công nghệ cao 
Traphaco nhận giải thưởng “Doanh 
nghiệp mạnh và phát triển bền vững, 
thương hiệu sản phẩm bán chạy nhất Việt 
Nam vào tháng 02/2018.

Tháng 5/2018 Tái đánh giá chứng nhận ISO 

Tháng 3/2018, Công ty cổ phần công nghệ cao 
Traphaco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ 
đông năm 2018. Đây là buổi họp tổng kết năm 
thứ 2 của nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng 
chiến lược để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 
nước rút cho những năm kế tiếp.

3

2
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Tháng 6/2018 Tái đánh giá kiểm tra GMP

Traphaco CNC được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên trao tặng Bằng khen “có thành tích xuất 
sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động” 
vào tháng 5/2018

Tháng 7/2018 phát hành thêm CP để tăng vốn điều lệ

Đưa sản phẩm Totri nang cứng ra thị trường tháng (8/2018) 
và sản phẩm Bohairic ra thị trường (tháng 11/2018)

Triển khai áp dụng phương pháp Đánh giá kỹ năng lập kế 
hoạch đào tạo trong toàn công ty. Đây là một trong những 
phương pháp góp phần đem lại hiệu quả trong công tác 
đào tạo, được áp dụng mẫu từ P. TCNS đến các phòng ban, 
phân xưởng.

5

4

6

8

10

Chương trình “Hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 
Siro Methorphan Ivy” của Traphaco CNC lọt top 20 
Chương trình thi đua xuất sắc nhất năm 2018 của 
Tổng công ty Traphaco.

Tháng 10/2018 Tiếp đoàn thanh tra tỉnh về việc 
chấp hành pháp luật và lao động thuế và các khoản 
nộp NSNN giai đoạn 2014 – 2017
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TRAPHACO CNC - LÁ CỜ ĐẦU NHIỆT HUYẾT

HỘI THAO HỘI DIỄN CHÀO MỪNG 46 NĂM 
NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TY TRAPHACO

Như đã thành thông lệ, ngày 28/11 hàng năm đã trở thành ngày lễ quan trọng của tất cả 
cán bộ nhân viên làm việc tại Traphaco. Đã 46 năm trưởng thành từ cái nôi của ngành 
Đường sắt, Traphaco giờ đây đã lớn mạnh không ngừng, trở thành thương hiệu dược 
phẩm đứng đầu ngành dược, dành được tình cảm và sự tín nhiệm của cả xã hội. Hòa chung 
không khí kỷ niệm Traphaco “46 năm – vinh quang một chặng đường”, Traphaco CNC 
cũng đóng góp hết mình, thể hiện sự hăng say trong lao động sản xuất và phấn khởi trong 

hoạt động tập thể, xứng danh “lá cờ đầu nhiệt huyết” của toàn hệ thống.

Nhiệt huyết hội thao

Song song với việc tập trung cho sản xuất để hoàn 
thành kế hoạch chào mừng ngày kỷ niệm Traphaco 
tròn 46 tuổi, các đoàn viên thanh niên cũng háo hức 
chuẩn bị tinh thần, sức khỏe cho chuỗi hoạt động hội 
thao, hội diễn. Mở màn là “những trận cầu đỉnh cao” 
của chính những chân sút nhà trên sân cỏ Hoàng Liệt. 
Cả hai đội tuyển nam và nữ Traphaco CNC đều ra sân 
với màu cờ sắc áo, tinh thần máu lửa cống hiến hết 
mình. Với thành tích đương kim vô địch năm 2017, 
chiếc cúp được mong đợi nhất mùa giải 2018 lại một 
lần nữa gọi tên các “nữ chiến binh” mạnh mẽ của 
Traphaco CNC. Các nữ cầu thủ đã thi đấu nhiệt huyết 
trong suốt các vòng đấu, để đến phút quyết tử bằng 
loạt đá penalty gay cấn, chúng ta mang về chiến thắng 
thuyết phục đến vỡ òa trước đội Traphaco Hoàng Liệt 
với tỷ số 5-4, đưa màu áo xanh của Traphaco CNC 
chạm đến huy chương vàng. Đội bóng đá nam cũng 
gây ấn tượng mạnh với những pha ghi bàn đẹp mắt, 
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lối đá kỹ thuật và phong độ sân cỏ ổn định. Tuy nhiên 
trong bóng đá, thành công vẫn luôn cần thêm cả sự 
may mắn, vì vậy nên rất đáng tiếc nhưng chúng ta chỉ 
dừng lại ở giải ba. Song, chỉ với mỗi lượt đấu 20’, tinh 
thần chiến đấu và chiến thắng của các cầu thủ đã 
truyền đến tất cả trái tim người hâm mộ yêu bóng đá, 
cổ vũ đội nhà, lan tỏa sức mạnh của tinh thần đoàn 
kết, nhiệt huyết máu lửa và sức trẻ cống hiến mê say. 
Phần thi thể thao phối hợp bao gồm các môn thể 
thao gập bụng, chống đẩy, chuyền bóng đá, chuyền 
bóng hơi có tính thời gian. Thông điệp của phần thi 
này là sự gắn kết, phối hợp trong một tập thể sẽ tạo 
nên sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng, từ đó truyền 
tải ý nghĩa của việc làm theo dây chuyền hiệu quả, 
đồng sức đồng lòng vượt qua mọi thử thách. Kết thúc 
ba lượt thi đấu gam go, Traphaco CNC mang về giải 
thưởng thứ ba cho toàn đội với thành tích giải nhì. Giải 
Tenis mở rộng với sự tham gia của ba vận động viên 
cũng mang về cho Traphaco CNC thêm hai thành tích 
nữa với hạng mục Vận động viên trẻ triển vọng.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự quan tâm, tạo 
điều kiện của Ban lãnh đạo, ngay từ khi nhận tin phát 
động, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Trap-
haco CNC đã tham gia nhiệt tình chuỗi hoạt động 
hội thao hội diễn, góp phần chào mừng kỷ niệm 46 
năm ngày truyền thống Traphaco. Đây cũng là cơ hội 
để các CBNV gặp gỡ giao lưu, thắt chặt mối quan 
hệ đồng nghiệp, rèn luyện sức khỏe, cũng như ôn lại 
truyền thống phát triển đầy tự hào của Traphaco.



Tự hào hội diễn

Về phần hội diễn, khó khăn chồng chất khó khăn, số 
lượng người tham gia đông mới có thể thực hiện được 
ba tiết mục bắt buộc mà Ban tổ chức đề ra đó là đơn 
ca, tốp ca và hợp ca, trong khi chúng ta đều là các ca 
sĩ, diễn viên múa không chuyên, hơn nữa người tham 
gia lại trùng với người của các đội hội thao nên không 
tránh khỏi việc trùng giờ tập, còn phải tập luyện trong 
thời gian eo hẹp, bận rộn. Thế nhưng, tất cả những 
điều đó không thể làm lung lay tinh thần thi đấu và 
lòng đoàn kết của toàn đội. Những ngày đầu tiên bỡ 
ngỡ như lớp vỡ lòng, các thành viên tranh thủ ngoài 
giờ làm việc để nhẩm từng câu hát, học từng điệu 
múa. Nhiều buổi tối muộn, bất kể nắng mưa, thậm chí 
cả vào ngày cuối tuần mất điện, mọi người vẫn dành 
thời gian cùng nhau luyện tập, góp ý chỉnh sửa cho 
nhau từng động tác nhỏ, cố gắng để hoàn thiện tốt 
nhất tiết mục của mình. 
Và cuối cùng, nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng 
cho Traphaco CNC. Chúng ta có giải Nhất đơn ca 
“Hồ trên núi” với âm điệu mượt mà trầm bổng đầy kỹ 
thuật, thấm đẫm nét trữ tình thủy mặc của giọng ca 
vàng Đăng Biên. Chúng ta khiến cả hội trường lặng 
đi trong xúc động và tự hào với “Trái tim xanh thắp 
ngọn lửa hồng” – bản hùng ca tráng lệ ca ngợi chặng 
đường dựng xây và phát triển xuyên suốt 46 năm, 
vượt qua mọi chông gai thử thách dưới sự dẫn dắt 
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tài tình của lãnh đạo các thế hệ cùng tinh thần đoàn 
kết tập thể, đưa con thuyền Traphaco vươn ra biển 
lớn. Chúng ta ghi điểm tuyệt đối với “Non song ngàn 
năm gấm vóc” – tiết mục kết thúc toàn bộ phần dự thi 
trong không khí âm vang hào sảng của đất nước, của 
dân tộc cùng những khát vọng bay cao không ngừng. 
Vượt qua ba đối thủ xứng tầm Traphaco Hoàng Liệt, 
Traphaco Hưng Yên và Traphaco Sapa, Traphaco 
CNC một lần nữa ghi tên mình với giải Nhất toàn đoàn 
chung cuộc cùng hai tiết mục được chọn biểu diễn 
trong Lễ kỷ niệm ngày truyền thống. Quả nhiên, không 
một chướng ngại nào có thể giới hạn nhiệt huyết sôi 
sục và sức sáng tạo tiềm tàng của con người Trap-
haco CNC.
46 năm hào hùng lịch sử của Traphaco không thể 
không nhắc đến 12 năm chung sức đồng lòng của 
Traphaco CNC, như một “cỗ xe nhỏ trên hành trình 
lớn”. Không chỉ đóng góp tích cực mỗi ngày trong 
công tác sản xuất kinh doanh, miệt mài hăng say lao 
động, phát triển theo định hướng chiến lược chung 
của hệ thống, Traphaco CNC còn thể hiện sức trẻ tiên 
phong, là “lá cờ đầu nhiệt huyết” trong mọi phong trào 
hoạt động với mục tiêu lan tỏa giá trị bản sắc cũng 
như nét đẹp văn hóa Traphaco cho từng thế hệ và đến 
với cộng đồng.

Tác giả: Nông Thúy Viên - Công đoàn công ty Traphaco CNC 
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Là một chi đoàn trong tám chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh 
niên công ty cổ phần Traphaco, chi đoàn Traphaco CNC có 
số lượng đoàn viên đông đảo nhất với gần 200 đoàn viên 
thanh niên, độ tuổi trung bình từ 28 – 30, chiếm gần 2/3 
tổng số CBNV công ty. Trong những năm qua Chi đoàn luôn 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện về 
mọi mặt từ phía Chi bộ, Ban lãnh đạo công ty trong các hoạt 
động của đoàn. Các thành viên trong Ban chấp hành luôn 
đoàn kết, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, nhiệm 
vụ; bám sát theo sự chỉ đạo của Chi bộ, Đảng bộ, cam kết 
theo giá trị cốt lõi của công ty đưa ra để góp phần vào việc 
hoàn thiện chiến lược Xanh: Tiên phong - Sáng tạo - Trách 
nhiệm - Bản sắc. Phải kể đến là chương trình phát động thi 
đua từ Đảng bộ công ty trong năm 2018 vừa qua với chủ 
đề “Hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược”, các đoàn viên 
đã cùng tham gia hưởng ứng nhiệt tình với gần 15 đề tài 
nổi bật của các đoàn viên tiêu biểu: Nguyễn Trà Giang, Trần 
Thị Thùy Linh, Vũ Thị Huê, Trịnh Lan Anh…, trong số đó, rất 
nhiều đề tài đã được ghi nhận và đánh giá cao. 
Bên cạnh công tác chuyên môn thì các hoạt động phong 
trào cũng được coi là điểm sáng của Chi đoàn Traphaco 
CNC trong suốt nhiều năm liền. Với tinh thần và sức trẻ, Chi 
đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ như tổ chức hội 
diễn hội thao, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian 
nhân dịp Ngày thành lập công ty. Năm 2018 tiếp tục là một 

Nói đến thanh niên là nói đến nhiệt huyết, sự khát 
khao cống hiến của tuổi trẻ. Nhắc đến thanh niên 
là nghĩ đến niềm tin, ý chí và tương lai. Sức trẻ 
của thanh niên đã đi vào thực tiễn tại Traphaco 
CNC ngay từ những ngày đầu thành lập, mang 
theo màu xanh của tuổi trẻ và khát vọng, vẽ nên 
con đường “sức khỏe xanh” sứ mệnh đầy bản sắc.

Tác giả: Lê Đăng Biên
Bí thư Chi đoàn Nhà máy Văn Lâm 

Sức Trẻ 
TRÊN CON ĐƯỜNG SỨC KHỎE XANH
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năm để lại rất nhiều dấu ấn trong các hoạt động của Chi 
đoàn. Tháng 4 - tiếp lửa phong trào từ tháng Thanh niên, 
Chi đoàn đã phát động chương trình trồng cây và làm đẹp 
vườn dược liệu với chủ đề: “Thanh niên Traphaco CNC Sáng 
tao – Hành động”, bổ sung và trồng mới 7 loài hoa trong 
tổng số gần 250 gốc hoa các loại. Với ý nghĩa cao đẹp của 
việc ươm mầm trồng cây giống như nuôi dưỡng tương lai 
thế hệ cũng như làm xanh sạch cảnh quan môi trưởng, đây 
được coi là một hoạt động vô cùng thiết thực đối với các đại 
biểu khách mời và cả đoàn viên chi đoàn tham dự. Tháng 9, 
Chi đoàn tiếp tục tổ chức hoạt động dã ngoại quy mô lớn 
với chủ đề “Sáng tạo - Tiên phong – Đoàn kết – Phát triển”. 
Tên của chủ đề cũng chính là thông điệp mà Ban tổ chức 
muốn truyền tải tới các đoàn viên. Những giá trị cốt lõi và 
định hướng mục tiêu chiến lược mà Ban lãnh đạo Traphaco 
CNC dày công xây dựng rất cần được tiếp lửa và phát huy 
ở thế hệ trẻ như các đoàn viên thanh niên. Thông qua hoạt 
động dã ngoại này, các đoàn viên thanh niên được tăng cơ 
hội giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, hiểu 
biết lẫn nhau và tạo bầu không khí phấn khởi cho tập thể, 
qua đó đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến làm lợi cho công 
ty và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Suốt một năm không ngừng hoạt động và giương cao tinh 
thần cống hiến, sức trẻ, sự trưởng thành và bản lĩnh của 
thanh niên Chi đoàn Traphaco CNC đã thực sự lan tỏa niềm 

tự hào đến với tập thể, trở thành lực lượng nòng cốt đáng 
tin cậy của Chi bộ và Ban lãnh đạo công ty. Với phương 
châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Chi 
đoàn thanh niên Traphaco CNC quyết tâm và cam kết luôn 
cố gắng phát huy hơn nữa sức trẻ, tính sáng tạo, đóng góp 
công sức đắc lực về chuyên môn nghiệp vụ, gây dựng và 
phát triển các phong trào đoàn thể, các hoạt động ngoại 
khóa để đồng hành với chung mục tiêu của Traphaco CNC 
nói riêng và Traphaco nói chung.



CẢI TIẾN CHUYỂN MÌNH 
            TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

“Cải tiến từ những điều nhỏ nhất, để ngày hôm nay 
tốt hơn hôm qua” là triết lý quản trị nhấn mạnh vào việc 
thúc đẩy nhân viên liên tục đạt được hiệu quả và năng 
suất lao động tốt hơn, qua đó đạt được mục tiêu cao 
nhất về sự hài lòng, doanh thu và lợi nhuận. Được Giám 
đốc công ty phát động phong trào từ năm 2013, đều đặn 
mỗi năm đều có khoảng 100 sáng kiến được công nhận. 
Từng cải tiến nhỏ nhưng thật sự đã đem lại thành công 
lớn, góp phần làm cho công việc nhanh gọn, dễ dàng, 
đơn giản và hiệu quả hơn, đẩy mạnh năng suất lao động, 
giảm các lãng phí với giá trị lợi ích mang lại khoảng 1 tỷ 
đồng mỗi năm.

Nhóm Hoạt động cải tiến

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Số lượng CT 203 91 122 90 83 96

Trước tình hình nền kinh tế thị trường đã và 
đang tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ, khốc 
liệt thì việc doanh nghiệp có năng lực vượt 
trội trong quản lý điều hành, trong quản 
trị tài chính, trong quản trị chiến lược,… sẽ 
có ưu thế và lợi thế rõ rệt; song hành với đó 
là các doanh nghiệp có năng lực yếu kém sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh hoặc 
phải tự đào thải. Việc áp dụng thành công 
các công cụ cải tiến năng suất sẽ giúp doanh 
nghiệp loại bỏ những khuyết điểm, giảm 
lãng phí không đáng có nhằm đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng, nâng cao vị thế và uy 
tín của doanh nghiệp trên thị trường.

20



21

Tr
ap

ha
co

 C
N

C

Tất cả các ý tưởng của cán bộ công nhân viên công 
ty đều được trân trọng đón nhận qua nhiều cách khác 
nhau: từ viết phiếu bỏ vào hòm thư cải tiến đến gửi email, 
nhắn tin qua điện thoại vào bất cứ khi nào có thể. Cách 
đón nhận đơn giản và thuận tiện đó giúp nhân rộng và 
lan tỏa tư duy cải tiến liên tục trong công ty. Sau khi ý 
tưởng được các trưởng đơn vị liên quan và nhóm điều 
phối hoạt động cải tiến xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, Giám 
đốc công ty giao cho trưởng nhóm triển khai những cải 
tiến được công nhận.

Quá trình áp dụng Hoạt động cải tiến trong suốt 6 
năm qua đã ghi nhận rất nhiều sáng kiến có tính thiết 
thực và khả năng áp dụng rộng rãi. Có những cải tiến 
tưởng chừng như rất đơn giản, bất cứ ai đang làm ở công 
đoạn đấy đều có thể nhận ra, như việc thiết kế đường 
ống gom nước tại các bàn hàn ống ở Phân xưởng Ống 
uống, hay cách xếp hộp vào kiện các sản phẩm viên bao 
đường/ bao phim, việc lắp gương cầu lồi ở góc cua trên 
đường nội bộ công ty, hay như việc đánh số mã của các 
cải tiến theo năm… Tuy vậy nếu các cán bộ nhân viên 
không là người mạnh dạn đề xuất thay đổi thì công việc 
đó vẫn sẽ mãi như vậy. Hầu hết mọi người trong chúng 
ta đều có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng chỉ có rất ít 

người trong số đó quan tâm đến chuyện viết ra và truyền 
tải chúng đến tập thể. Những người viết ra được chính 
là những người mang lại thành công cho chính mình và 
cho cả công ty.

Tăng cường nhận thức từ cốt lõi của việc thay đổi tư 
duy, nhóm Hoạt động cải tiến luôn thúc đẩy tinh thần và 
ghi nhận sự đóng góp của từng cá nhân, tập thể. Hiểu 
rõ vấn đề khi thay đổi một cái mới thì đều có những khó 
khăn, rào cản, nhóm luôn khuyến khích các chủ nhân cải 
tiến cần phải thể hiện được đam mê, nhiệt huyết. Quá 
trình cải tiến rất vất vả, khi muốn chuyển đổi cần phải 
tìm tiếng nói chung, nhóm cũng chung tay cùng chủ 
nhân cải tiến trong việc thuyết phục Ban lãnh đạo và 
mọi người. Ngoài ra, hoạt động cải tiến luôn cần xác định 
đúng vấn đề, cải tiến cái gì, đâu là ưu tiên, nếu không sẽ 
đầu tư mất thời gian nhưng lại kém hiệu quả; đồng thời 
khi thực hiện, cần chọn ra được người thực hiện dự án là 
trưởng nhóm trước, sau đó mới đến phương pháp làm.

Khác với việc đổi mới đưa doanh nghiệp bứt phá khỏi 
tình trạng cũ, hoạt động cải tiến sẽ giữ hoạt động của 
doanh nghiệp ổn định và từng bước đẩy hoạt động nâng 
lên từ điểm bứt phá này. Từng bước nhỏ, chậm và chắc, 
nhưng cải tiến giúp doanh nghiệp thực hiện được những 
“cú nhảy vọt”. Nói như ông Satoru Kohiyama, Giám đốc 
VJCC Nhật Bản: “Người Nhật thường câu nệ cả những 
việc rất nhỏ, bởi vì chúng tôi biết rằng việc tiến lên từng 
bước từng bước bằng đôi chân của chính mình là điều rất 
quan trọng. Những tích lũy nhỏ, từng chút một sẽ góp 
phần hình thành nên những thành công vượt trội mà 
chính chúng ta không ngờ đến vào ngày mai”.
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Tác giả: Phan Thị Thu Trang – Ban ISO-GMP -

CỐT LÕI THÀNH CÔNG 
TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG ISO - GMP

Trong hơn 12 năm phát triển, Trap-
haco CNC luôn đặt mục tiêu chất 
lượng lên hàng đầu. Không chỉ yêu 
cầu chất lượng sản phẩm mà còn 
hướng tới chất lượng trong từng 
hoạt động, từng quá trình: chất 
lượng môi trường làm việc an toàn, 
chất lượng công việc ngày càng 
nâng cao, và xa hơn nữa là mục 
tiêu chất lượng cuộc sống người lao 
động. Vì vậy, ngay từ những ngày 
đầu thành lập, lãnh đạo công ty đã 
luôn trăn trở cho việc đặt nền móng 
xây dựng một nền tảng quản lý chất 
lượng hiệu quả. 

Với việc áp dụng hệ thống GPs từ năm 2007, đưa tiêu 
chuẩn ISO 9001 vào ứng dụng từ năm 2008, và không thể 
không nhắc đến sự góp mặt của tiêu chuẩn ISO 14001 
sau đó 5 năm (2013), Traphaco CNC đã cho thấy sự thức 
thời, không ngại thay đổi trong tư duy cải tiến hệ thống 
chất lượng. Năm 2012, được sự chỉ đạo sát sao của các 
cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực hết mình của cán bộ nhân 
viên toàn công ty, Traphaco CNC đã chuyển mình tích 
hợp thành công hệ thống quản lý ISO 9001 và ISO 14001 
thành một tiêu chuẩn chung. Đây được coi là định hướng 
chiến lược sáng suốt, thể hiện vị thế tiên phong “đi trước 
đón đầu” của Traphaco CNC khi mà phải đến năm 2015, 
tổ chức ISO thế giới mới ban hành mục tiêu thống nhất 
các hệ thống có cùng cấu trúc trong doanh nghiệp.

 
Sau hơn 6 năm tích hợp, đến năm 2018, Traphaco CNC 

đã chuyển đổi thành công hệ thống ISO 9001 sang phiên 
bản 2015, phù hợp với hệ thống ISO 14001 đã chuyển 
đổi từ năm 2017. Phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với 
những thay đổi lớn được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của 
các doanh nghiệp trong bối cảnh thay đổi toàn cầu đang 
diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Mà phần quan trọng nhất, và 
là tư duy cốt lõi trong lần thay đổi toàn diện này đó là 
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thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình, trong đó 
kết hợp chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA) và tư duy 
dựa trên rủi ro. 

Cách tiếp cận trên cho phép lập kế hoạch các quá 
trình và tương tác của chúng. Chu trình PDCA đảm bảo 
rằng các quá trình có đủ nguồn lực, được quản lý đầy đủ 
và có đủ các cơ hội để cải tiến được xác định, thực hiện. 
Tư duy dựa trên rủi ro cho phép xác định các yếu tố có 
thể làm cho các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng 
đi chệch khỏi các kết quả dự kiến, từ đó đưa ra các biện 
pháp kiểm soát, phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác 
động tiêu cực và tận dụng tối đa các cơ hội khi chúng 
xuất hiện.

Do vậy, dù đã được Quacert chứng nhận phiên bản 
2015, nhưng để có thể vận hành theo đúng những cốt 
lõi mà phiên bản 2015 hướng tới thì Traphaco CNC đang 
từng bước thay đổi bản thân, loại bỏ những yếu tố không 
phù hợp, khuyến khích áp dụng cái mới, cải tiến từ những 
nhân tố nhỏ nhất mà có tính quyết định đến thành công 
của hệ thống, đó chính là con người.

Với kinh nghiệm hơn chục năm áp dụng hệ thống 
quản lý, con người Traphaco CNC đã sử dụng cách tiếp 
cận quá trình, hiểu rõ và quản lý các quá trình có mối 
tương tác với nhau như một hệ thống, góp phần vào 
tính hiệu lực và hiệu quả trong việc đạt được các mục 
tiêu mong muốn. Đây được nhận định là một quyết định 
chiến lược của công ty, giúp cải tiến kết quả hoạt động, 
cung cấp một nền tảng vững chắc cho phát triển bền 
vững, tạo căn cứ nâng cao năng suất chất lượng. Nhưng 

không dừng ở đó, con người Traphaco CNC vẫn đang 
thay đổi từng ngày, tiếp tục làm mới chính mình theo 
cách thức tiếp cận quá trình nhuần nhuyễn hơn nữa với 
PDCA kết hợp tư duy dựa trên rủi ro.

Việc tư duy dựa trên rủi ro là điều không mới. Nó 
đã được thể hiện ở các phiên bản trước đây, thông qua 
các hành động phòng ngừa. Tuy nhiên, ở phiên bản ISO 
9001:2015 thì tư duy dựa trên rủi ro đã được chuyển từ 
thế bị động sang thế chủ động. Sự thay đổi tư duy này 
là cả một quá trình lâu dài, cần có chiến lược cụ thể cho 
từng bước để có thể vượt qua được cái gọi là ‘thói quen” 
của con người. Từ nhận thức chiến lược đó, Ban ISO-GMP 
đã xác định tầm quan trọng của yếu tố này đến thành 
công của hệ thống quản lý chất lượng. Dưới sự chỉ đạo 
sát sao của ban lãnh đạo, trong tháng 12 vừa qua, Ban 
ISO-GMP đã thực hiện một số công việc để từng bước 
tiến tới mục tiêu như: xây dựng quy trình quản lý rủi ro, 
đào tạo quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho các cấp quản 
lý và đội ngũ nhân sự nguồn trong công ty, bước đầu 
có định hướng chủ động quản lý rủi ro theo mục tiêu 
các quá trình, biên soạn quy trình kiểm soát sự thay đổi, 
hoạch định trước những cải tiến và quản lý rủi ro khi điều 
chỉnh để giảm thiểu tối đa kết quả không mong muốn. 

Tiếp tục thực hiện theo định hướng trên, năm 2019 
được kỳ vọng sẽ là một năm khởi sắc của Ban ISO-GMP 
với những thay đổi hiệu quả. Trên con đường chinh phục 
thành công, Ban ISO-GMP tôn chỉ hướng đến sự hoàn 
thiện của hệ thống quản lý chất lượng, giải quyết công 
việc dựa trên tư duy rủi ro kết hợp chu trình PDCA và 
nhân rộng ra toàn công ty đến từng cá nhân người lao động.
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5S Xúc cảm từ một chuyến đi
- Tác giả: Bùi Minh Trang – Ban 5S - 

Cuộc đời là những chuyến đi”, có những chuyến 
đi đơn thuần là sự dịch chuyển cơ học - “đi để đến”. 
Nhưng cũng có những chuyến đi không chỉ để 
đến, mà còn để giao lưu học hỏi, tích lũy kiến thức 
kinh nghiệm. Chuyến đi ấy không thể đo lường độ 
ngắn dài, cũng chẳng thể lấy thời gian đi về nào 
mà tính được. Bởi, những gì đã trải qua, nơi đến 
của hành trình sẽ còn mãi lưu giữ trong lòng mỗi 
người những cung bậc cảm xúc khác nhau và lớn 
hơn cả là sự dịch chuyển tích cực trong tâm hồn 
và nhận thức. Chuyến đi thực tế về công tác 5S tại 
Tập đoàn Mỹ Lan là một chuyến đi như thế - một 
chuyến đi của sự mở mang tri thức, sự cầu tiến và 
cả lòng mến khách nồng hậu. 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Traphaco CNC đã 
luôn tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. 
Được biết 5S là một trong những phương pháp thực hiện 
đơn giản mà mang lại hiệu quả cao trong tăng năng suất, 
giảm lãng phí và giúp doanh nghiệp có một môi trường 
an toàn sạch sẽ, Traphaco CNC đã học tập và áp dụng 
ngay từ những năm đầu mới đi vào hoạt động (2008). 
Ấp ủ dự định cải tiến hiệu quả hoạt động 5S cho công ty 
với những bước đi mới hiệu quả, mong muốn được học 
hỏi phương pháp thực hành tốt 5S tại doanh nghiệp kiểu 
mẫu, tháng 12/2018 vừa qua, sau quá trình cân nhắc các 
điều kiện thời gian, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Giám 
đốc Huỳnh Thị Thu Hằng - Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn 
Đào tạo Nhân Khang, hơn một nửa số thành viên ban 5S 
đã được tham gia chuyến tham quan thực tế về công tác 
5S tại Tập đoàn Mỹ Lan thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh.

Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một ngày giữa 
tháng 12, tạm quên đi cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội, 
chuyến xe đưa cả đoàn công tác 5S di chuyển từ quận 
Tân Bình ra đến trung tâm Sài Gòn, sau đó lên đường cao 
tốc về với miền Tây sông nước. Điểm đến của cả đoàn 
là thành phố Trà Vinh, một vùng đất thanh bình dịu êm 
rợp những rặng dừa cao vút xen kẽ những con sông hiền 

hòa và hàng cù lao xanh mượt. Tập đoàn Mỹ Lan nằm 
trong khuôn viên của Khu công nghiệp Long Đức với 
diện tích lên đến 20 ha, trong đó 60% là không gian cây 
xanh và cảnh quan kết hợp cùng hệ thống xử lý nước 
thải từ chính cây cỏ và đá. Điều đó giúp cho Mỹ Lan sở 
hữu không gian công nghiệp xanh tiêu chuẩn, mặc dù 
là công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất và quang 
điện tử, vốn là một lĩnh vực dễ gây ảnh hưởng đến sinh 
thái môi trường.

Bước vào đến Mỹ Lan, đoàn 5S của Traphaco CNC ngay 
lập tức choáng ngợp bởi sự gọn gàng sạch sẽ, không 
gian hiện đại và tiện nghi như khách sạn năm sao của 
doanh nghiệp. Dọc lối hành lang là những khung kính 
đồng nhất về kích cỡ, trên đó treo hình ảnh của Chủ tịch 
Tập đoàn – Ông Nguyễn Thanh Mỹ, người có công sáng 
lập và phát triển Mỹ Lan. Tiếp đó là những thành tích, 
giải thưởng của ông và tập đoàn; còn có cả vinh danh 
những sinh viên tiêu biểu, thế hệ trẻ tiềm năng của khoa 
Hóa dược, trường Đại học Trà Vinh do chính tay ông Mỹ 
đào tạo. Khu trưng bày các sản phẩm khoa học về máy 
in, vật tư ngành in được bày trí vô cùng đẹp mắt và đặt 
ngay trước cửa phòng Hội nghị, tăng tính thu hút, tương 
tác của các đoàn tham quan. Việc thiết kế hệ thống ghế 
ngồi họp kê liền và bàn gấp cạnh tay ghế, thuận tiện kéo 



25

Tr
ap

ha
co

 C
N

C

ra ghi chép và gấp lại khi không sử dụng cũng giúp tối ưu 
hóa không gian phòng Hội nghị, góp phần tiết kiệm chi 
phí, thời gian chuẩn bị mỗi khi có sự kiện.

Tiếp tục mở rộng tầm mắt tại các khu văn phòng và 
nhà xưởng, đoàn công tác Traphaco CNC được chiêm 
ngưỡng những không gian làm việc tiêu chuẩn 5S đúng 
nghĩa. Đó là từng dãy bàn làm việc ngăn nắp sạch sẽ 
được gắn biển tên và vị trí công việc của từng người lao 
động. Tủ lưu hồ sơ với những tập file đều tăm tắp, có 
đánh số và ghi chú tên tài liệu để tiện cho việc tra cứu. 
Mỗi góc tường từ khu vực để ô, chỗ đặt bình cứu hỏa, 
diện tích kê tủ đều có vạch chia kẻ rõ ràng. Trong mỗi 
xưởng sản xuất, tất cả nguyên vật liệu, thành phẩm, bán 
thành phẩm… đều được sắp xếp gọn vào từng phân 
khu. Hệ thống bảng phân công công việc, quá trình, tiến 
độ thực hiện được thông báo trên các bảng tin để cả cán 
bộ quản lý và nhân viên chịu trách nhiệm cùng theo dõi 
và phối hợp lẫn nhau xử lý hiệu quả nhất.

Không gian xanh còn được thể hiện ở những văn 
phòng xanh, nơi mà mỗi bàn làm việc đều có một chậu 
cây nhỏ. Đối với khu vực R&D, cũng là khu vực sử dụng trí 
tuệ nhiều nhất công ty, các cán bộ nhân viên đều được 
hỗ trợ tối đa về không gian làm việc để tập trung nghiên 
cứu, sáng tạo, cho ra đời những phát minh, đổi mới có 
tính bứt phá vượt trội. Các khu vực làm việc cá nhân được 
xếp theo vòng tròn, vừa tạo không gian tư duy độc lập, 
vừa thuận tiện cho việc thảo luận, họp nhóm. Chính tại 
nơi đây, các cán bộ nhân viên cũng được chiêm ngưỡng 
luôn thành quả và sức sáng tạo của mình khi từng sản 
phẩm hoàn thiện xong sẽ được chọn mẫu trưng bày 
ngay tại khu vực làm việc. Hiệu quả của công tác 5S gắn 

liền với chất lượng lao động và chất lượng cuộc sống của 
từng cán bộ nhân viên Mỹ Lan, tạo nên nét văn minh 
trong việc thực thi “Săn sóc” và “Sẵn sàng” – luôn được 
coi là bước đi gian nan nhất khi áp dụng 5S cho doanh 
nghiệp.

Chị Ngọc Giàu – trợ lý acting CEO, phụ trách 5S của 
Mỹ Lan chia sẻ: “Ở Mỹ Lan, cốt lõi của hệ thống 5S không 
phải nằm ở những quy trình văn bản mà nằm ở chính ý 
thức tự giác, tự nhận thức, tự tuân thủ của mỗi người lao 
động. Từ những căn bản của chú Mỹ đã xây dựng và phát 
triển, được kế thừa và lan tỏa xuyên suốt quá trình thành 
lập từ năm 2015 đến nay, những giá trị và lòng tin vững 
chắc của Mỹ Lan vào một môi trường lao động xanh-
sạch-đẹp-hiệu quả đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi cán 
bộ nhân viên bất kể phòng ban, phân xưởng. Điều đầu 
tiên chúng tôi được dạy khi đến công ty không phải là nội 
quy, quy trình công việc mà là cách đi vệ sinh. Đi làm sao 
cho sạch sẽ, sau khi sử dụng xong bồn rửa sẽ dùng khăn 
khô lau sạch trước khi bước ra. Một chồng khăn trắng 
muốt được xếp ngay ngắn như những cánh hoa, thoảng 
mùi thơm dịu nhẹ trong nhà vệ sinh khô thoáng. Đó là 
điều nhỏ nhất, cơ bản nhất nhưng cũng để lại nhiều ấn 
tượng nhất đối với các đoàn khách khi đến đây. Bởi nhà 
vệ sinh sạch sẽ thì ở bất cứ nơi nào trong công ty cũng 
sẽ đạt chuẩn. Tất cả đều nhờ ý thức của từng thành viên 
trong ngôi nhà chung này. Bài học đầu tiên vào công ty 
chú dạy nhân viên là bài học làm người, bài học để thay 
đổi tư duy. Chú dạy chúng tôi từ cách ăn, cách nói, đến 
cách giao tiếp, cách phục vụ người khác trong từng bữa 
ăn, cách bài trí mỗi bàn làm việc. Bàn làm việc nào cũng 
có cây xanh và những bức ảnh gia đình, như một nơi neo 
đậu tình cảm thiêng liêng, ấm áp cho từng mái ấm.”

Chuyến đi công tác 5S đã khép lại với những dư âm 
và cảm hứng lan tỏa. Giá trị của công tác 5S cùng cốt lõi 
thành công không phải điều gì trừu tượng xa xôi mà nằm 
ở chính ý thức mỗi người. Từ tâm huyết và trí tuệ muốn 
làm giàu cho vùng đất Trà Vinh nghèo khó, với khát vọng 
chăm lo cho người lao động bằng những giá trị thực, 
hình mẫu chuẩn mực của doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ 
cùng doanh nghiệp Mỹ Lan của ông đã khơi dậy nhiệt 
huyết và niềm tin cho đoàn công tác 5S Traphaco CNC 
về một “cuộc cách mạng công nghiệp” trong không gian 
tràn ngập màu xanh, từ đó tạo ra sự hứng khởi để tiếp tục 
khởi xướng nhiều cuộc cách mạng khác trong lao động 
và xây dựng “con đường sức khỏe xanh” vững bền.



Trong chặng đường 12 năm thành lập và phát triển, nguồn nhân 
lực luôn là nguồn lực cốt lõi đóng góp quan trọng vào sự phát triển 
của công ty. Với đặc trưng là công ty sản xuất thuốc đông dược có 

năng lực sản xuất lớn, hàm lượng tri thức về thuốc đông dược cao, có 
đội ngũ CBNV nhiều kinh nghiệm, gắn bó với công ty, công ty luôn 
quan tâm đến việc phát triển hoạt động đào tạo nội bộ để có thể lan 
tỏa kinh nghiệm làm việc, tạo đội ngũ chuyên nghiệp, làm giàu tri 

thức của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh 
tranh của Traphaco CNC.
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CHUẨN HÓA ĐÀO TẠO, 
TỪNG BƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

Hoạt động đào tạo nhân viên luôn được coi trọng và được 
duy trì thực hiện qua các năm qua. Với kho tàng kinh nghiệm, 
kiến thức của đội ngũ cán bộ quản lý, các nhân viên lành nghề, 
trong hai năm gần đây ngoài hoạt động đào tạo thường kỳ về 
GMP, ATLĐ, các đơn vị đã chủ động tổ chức đào tạo chỉ dẫn 
việc khoảng 200 chuyên đề cho hơn 780 lượt nhân viên. Đây 
là những công việc khó, phức tạp, có tính chất kỹ thuật, cần 
kinh nghiệm, liên quan đến chất lượng công việc hoặc là công 
đoạn quan trọng cần có người dự phòng thay thế, đảm bảo 
công việc không gián đoạn, được các Trưởng đơn vị nhận diện 
hàng quý. Cùng với sự phát triển của công ty, hoạt động đào 
tạo nội bộ cũng hướng tới sự chuyên nghiệp, cần được chuẩn 
hóa, hệ thống lại để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, phù 
hợp với lộ trình phát triển nhân viên, có tính dài hạn và đem 
lại hiệu quả. Một trong hoạt động quan trọng đó chính là việc 
xác định đúng nhu cầu đào tạo. Cơ sở để xác định đúng nhu 
cầu đào tạo dựa trên việc đánh giá năng lực nhân viên. Thực tế 
có nhiều phương pháp đánh giá, căn cứ vào điều kiện thực tế 
của công ty, năm 2018 công ty lựa chọn và triển khai tập trung 
đánh giá kỹ năng nhân viên với 5 cấp độ tiêu chuẩn để làm cơ 
sở xác định công việc chưa đạt chuẩn, cần dự phòng để lập nhu 
cầu đào tạo.

- Tác giả: Phòng TCNS 
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phát triển nhân viên để xem xét nội dung đào tạo. Từ tháng 
5/2018 phương pháp đánh giá kỹ năng được áp dụng đánh giá 
ở phân xưởng Ống uống và được chia sẻ phương pháp đánh 
giá với các đơn vị. 

Trong quý III, IV/2018 các đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn 
thành việc đánh giá kỹ năng nhân viên và xây dựng kế hoạch 
đào tạo chỉ dẫn việc năm 2018. Với sự chủ động và quyết tâm 
của Trưởng các đơn vị, sự nhiệt tình của CBNV năm 2018, kỹ 
năng của nhân viên đã được hệ thống lại thành bức tranh tổng 
thể, nhu cầu đào tạo đã được xác lập có hệ thống từ đầu năm 
dựa trên chính kết quả đánh giá. (hình ảnh)

Với định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo, sự chủ động của 
cán bộ quản lý, hoạt động đào tạo nội bộ công ty ngày càng 
chuyên nghiệp từ việc xác định nhu cầu đào tạo thông qua 
hoạt động giá năng lực đến hoạt động tổ chức đào tạo theo 
phương pháp chỉ dẫn, qua đó việc giúp nhân viên có cơ hội 
phát triển bản thân, hoàn thiện các kỹ năng của mình và có 
cơ hội lan tỏa kinh nghiệm trong công việc làm giàu thêm kho 
tàng tri thức của Traphaco CNC.

Đây là phương pháp có tính thực tiễn, mang tính trực quan, 
bản chất là hệ thống lại các công việc, đánh giá độ thành thạo 
trên từng công việc với nhân viên nên không quá khó và phù 
hợp trong điều kiện công ty chưa có từ điển năng lực.  

Đánh giá kỹ năng nhân viên lập kế hoạch đào tạo năm được 
thực hiện qua 3 bước công việc chính. 

Bước 1: Đánh giá kỹ năng nhân viên 

Bước 2: Lập nhu cầu đào tạo tổng thể ở đơn vị

Bước 3: Lựa chọn công việc, nhân sự cần đào tạo lên kế hoạch 
đào tạo năm

Trong đó bước đánh giá kỹ năng nhân viên là bước quan trọng 
nhất, khó nhất quyết định chất lượng việc xác định nhu cầu đào 
tạo năm. Cốt lõi trong việc thực hiện bước này chính là vai trò 
quan trọng của cán bộ quản lý trong việc phân tách các mảng 
công việc/công đoạn sản xuất thành các công việc chính, thiết 
lập tiêu chuẩn từng công việc, căn cứ kết quả quá trình thực 
hiện công việc của nhân viên để tổ chức đánh giá kỹ năng nhân 
viên, phân tích nguyên nhân không đạt, nhìn nhận tiềm năng 



HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU SẢN XUẤT 

SIRO METHORPHAN IVY:
MỘT NĂM ĐẠI THẮNG
- Tác giả: Phân xưởng Sơ chế -

Triển khai tích cực định hướng “Hiện thực hóa các mục 
tiêu chiến lược”, ghi danh xuất sắc trong Top 20 Chương 

trình thi đua đạt giải năm 2018 của toàn hệ thống, cái tên 
“Siro Methorphan Ivy” đã trở thành biểu tượng thành công 
của Traphaco CNC về tính hiệu quả sản xuất và niềm tự 

hào chất lượng sản phẩm.
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Chất lượng sản phẩm quyết định cho thành công và sự 
phát triển vững bền của một doanh nghiệp. Chất lượng sản 
phẩm ổn định đóng góp vào việc giảm chi phí phát sinh, 
tăng nguồn lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho người lao 
động và hơn cả là tạo lòng tin cho người tiêu dùng khi đưa 
sản phẩm ra thị trường. Hiểu rõ tầm quan trọng của chất 
lượng đối với sự sống còn của một doanh nghiệp, ngay từ 
những ngày đầu tiên bắt tay vào kế hoạch “hiện thực hóa 
mục tiêu sản xuất Siro Methorphan Ivy”, ban lãnh đạo Trap-
haco CNC, phân xưởng Sơ chế cùng các phòng Quản lý chất 
lượng, Quản lý thiết bị đã dồn hết tâm sức vào việc kiểm 
soát từng giai đoạn, quy trình và tiến độ sản phẩm.

Bước đi đầu gian khó:

Khởi đầu của Siro Methorphan Ivy bắt nguồn từ việc 
bàn giao quy trình chuẩn từ phòng Nghiên cứu phát 
triển của Traphaco sang Traphaco CNC từ tháng 11/2013. 
Được sự kỳ vọng, phân công cũng như tạo điều kiện 
của ban lãnh đạo, Phân xưởng Sơ chế với chức năng là 
nơi sản xuất nguyên liệu đầu vào cho toàn bộ công ty 
là phân xưởng chịu trách nhiệm chính đối với sản phẩm 
này. Những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, bỡ ngỡ khi 
phân xưởng Sơ chế trước vốn quen với các thiết bị thô 
sơ, nay được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại với dây 
chuyền sấy phun sương trị giá trên 7 tỷ đồng. Song, phát 
huy ý chí không ngại khó cùng tư duy đổi mới, quản đốc 
cùng các cán bộ ưu tú tại phân xưởng đã chủ động học 
hỏi, tiếp cận quy trình vận hành máy móc và thao tác sản 
xuất mới tại nhà máy Hoàng Liệt, sau đó trở về đào tạo 
lại cho các công nhân. Với phương châm, “Chuẩn hóa từ 
bước đi đầu tiên thì mới có thể hiện thực hóa được toàn 
hệ thống”, dẫu cho quá trình chạy thử gặp không ít gian 
nan vất vả, phân xưởng Sơ chế vẫn cố gắng vận dụng 
chính xác các quy trình, biến nỗi lo thành hành động, 
dần nắm bắt và làm chủ được các thiết bị sản xuất.

Hoàn thiện trong từng giai đoạn:

Thực tế sinh hiểu biết. Khi đã đi sâu vào sản xuất, tận 
tay tạo ra những thành phẩm, phân xưởng cũng từng 
bước chuyển sang giai đoạn xây dựng hệ thống để phù 
hợp hơn với mô hình và môi trường sản xuất tại chính 
Traphaco CNC. Nhìn nhận từ chất lượng sản phẩm, lắng 
nghe ý kiến của ban lãnh đạo và phòng Quản lý chất 

lượng, các cán bộ công nhân phân xưởng Sơ chế không 
ngừng đưa ra các cải tiến góp ý, điều chỉnh quy trình sản 
xuất sao cho hợp lý và tối ưu, khắc phục triệt để những 
điểm còn hạn chế, hướng đến cốt lõi đưa sản phẩm đạt 
chất lượng tốt nhất. Trăn trở từ những lô sản phẩm chưa 
đạt, phân xưởng Sơ chế đã tìm ra lý giải liên quan đến 
bốn yếu tố: dây chuyền thiết bị, nguyên liệu đầu vào, 
điều kiện thời tiết và con người. Trong đó, lấy yếu tố con 
người làm chủ đạo và mang tính chất quyết định, từ quản 
đốc cho đến công nhân đều thể hiện quyết tâm mạnh 
mẽ trong việc nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn, 
kiếm tìm các giải pháp để đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng yêu cầu của Traphaco và đem lại sự tiện lợi, hiệu 
quả cho ngưởi sử dụng.

Nỗ lực bám sát mục tiêu:

Với mục tiêu sản xuất Siro Methorphan Ivy tại Trapha-
co CNC đạt chất lượng, ổn định năng suất, đáp ứng tiến 
độ bán hàng trước 30/04/2018, sau gần 5 năm chuẩn bị, 
công tác tổ chức sản xuất đã chính thức được đưa vào áp 
dụng cùng một lộ trình chi tiết từ thiết kế bao bì, đăng ký 
sản phẩm đến nghiên cứu chiến lược, định vị thị trường. 
Bên cạnh đó, quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng 
cũng chú trọng đến những yêu cầu chủ chốt như tỷ 
trọng vi sinh, độ đồng nhất, độ nhiễm khuẩn… Kết quả 
khả quan đã đến, đền đáp cho sự nỗ lực và tinh thần lao 
động hăng say của cán bộ công nhân. Trong năm 2018, 
phân xưởng Sơ chế đã giảm số mẻ/ số lô không đạt chất 
lượng về vi sinh chỉ còn 02 mẻ/ 92 mẻ/ 9 lô sản xuất; giảm 
65% so với năm 2017.

Cán đích thắng lợi:

Lan tỏa tinh thần cống hiến và ý thức tuân thủ quy 
trình sản xuất, phân xưởng Sơ chế đã từng bước hiện thực 
hóa mục tiêu, thẳng tiến về đích với 100% sản phẩm đạt 
chất lượng, hoàn thành kế hoạch công ty giao phó với 43 
lô, tương đương 258.957 hộp sản phẩm. Với giá bán trên 
thị trường là 60.000 đồng/ hộp, Siro Methorphan Ivy đã 
mang lại cho công ty doanh thu 14.5 tỷ đồng, lợi nhuận 
cán mốc 1.45 tỷ đồng. Sản phẩm cũng nhận được phản 
hồi tích cực từ các đối tác, khách hàng và người dùng về 
hiệu quả và tính tiện dụng. Thành quả trên là ghi nhận 
xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của từng cán 
bộ công nhân viên phân xưởng Sơ chế, tiếp thêm động 
lực, sự tự tin để họ tiếp tục khẳng định trong tương lai 
với những bước tiến xa hơn. Bởi chất lượng chính là chìa 
khóa thành công của doanh nghiệp, phân xưởng Sơ chế 
nói riêng và Traphaco CNC nói chung tin tưởng vào sứ 
mệnh của con đường sức khỏe xanh mà chúng ta vẫn 
dày công gây dựng sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trên 
nền tảng của những giá trị vững bền mang tên chất 
lượng sản phẩm.
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Xuất phát từ vấn đề cấp bách đó, phòng Kế hoạch tổng 
hợp đã đưa ra chương trình hành động cho năm 2018 là: 
“Kiểm soát nguyên vật liệu theo chuỗi đảm bảo chất lượng, 
tiến độ đưa vào sản xuất”. Mục tiêu của chương trình là đảm 
bảo bao bì đạt chất lượng, đáp ứng kịp thời 100% nguyên 
vật liệu đầu vào để sản xuất kịp thời. Bám sát việc hoàn 
thành kế hoạch, ba bước thực hiện đã được đưa ra và nhất 
trí thông qua nhằm triển khai đồng bộ trong cả năm 2018. 
Một là kiểm soát triệt bao bì ngay tại đầu nhà cung ứng để 
phát hiện sớm các lỗi và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Hai 
là phát triển thêm các nhà cung ứng bao bì mới đảm bảo 
cho quá trình cung ứng vật tư không bị gián đoạn và luôn 
luôn có nhà cung ứng dự phòng. Cuối cùng là kiểm soát 
vật tư tốt tại bộ phận kho trước khi đưa vào sản xuất.

1. Kiểm soát tại nhà cung ứng: 

Phòng Kế hoạch tổng hợp đã phối hợp với nhà cung ứng 
và phòng Quản lý chất lượng tìm ra nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục những sự cố phát sinh trong năm 2018. 
Ngay thời điểm phát hiện ra lỗi, phòng Kế hoạch tổng hợp 
yêu cầu đối tác tạm dừng thực hiện, cử trực tiếp cán bộ 
đến kiểm tra kiểm soát quá trình sản xuất tại nhà cung ứng 
trong từng lần đặt hàng, qua đó đã xử lý kịp thời nhiều 
trường hợp lỗi vật tư, cụ thể: 
- Ngày 04/04/2018, kiểm soát vật tư tại Công ty Bao 
bì Tuấn Bằng phát hiện màu sắc nhạt hơn so với mẫu duyệt, 
đã khắc phục bằng điều chỉnh in sang máy mới.
- Ngày 28/05/2018, kiểm soát vật tư tại Công ty Oai 
Hùng Constantia phát hiện PVC chất lượng không đều khi 
thổi nhiệt do khuôn gia nhiệt.

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT, 
ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH BỀN VỮNG

Năm 2017, thực trạng tỷ lệ bao bì 
nhập bị trả lại nhà cung ứng khá 
cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tiến độ sản xuất và chất lượng 
của sản phẩm. Theo số liệu thống 
kê, phòng Kế hoạch tổng hợp nhập 
tổng cộng 885 vật tư bao bì thì có 
16 vật tư bao bì bị trả lại, chiếm 
tỷ lệ 1,81%. Số lượng bao bì có 
phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng 
nhưng trong quá trình sản xuất có 
phát sinh sự cố còn nhiều, chiếm 
tỷ lệ 18,7%: màng nhôm Trà gừng, 
Dưỡng cốt hoàn, Tottri bị lệch 
màu, mất nét chữ, nhăn điểm định 
vị…; hộp Dưỡng cốt hoàn bị bong 
tách lớp; đầu xịt Jamda nhập và 
đưa vào sử dụng có hiện tượng 
đầu xịt bị tắc hoặc bị chảy, rỉ dịch, 
chiếm tỷ lệ khoảng 2%.

30

- Tác giả: Phòng Kế hoạch tổng hợp - 



- Ngày 28/05/2018, kiểm soát vật tư tại Xí nghiệp 
bao bì Liksin phát hiện tình trạng màng nhôm Dưỡng cốt 
hoàn in lệch màu, loang màu in và bề mặt có vết bẩn xước. 
Nguyên nhân do cuộn màng cellophane bị hút ẩm và bụi 
nhôm bám lên bộ ghép.
- Ngày 26/06/2018, kiểm soát vật tư tại công ty Lik-
sin Phương Bắc phát hiện túi nhôm mờ chữ, xước mặt, bị 
khét khi in laser.

2. Phát triển thêm các nhà cung ứng mới:

Cũng trong năm 2018, phòng Kế hoạch tổng hợp đã phát 
triển thêm hai nhà cung ứng bao bì mới để đảm bảo ít nhất 
có một nhà cung ứng dự phòng đủ điều kiện cung ứng 
bao bì tương tự, đó là Công ty bao bì Tiến Thành và Công ty 
TNHH Sản xuất Bao bì Nhật Quang. Đây đều là hai nhà cung 
ứng uy tín, chất lượng trên thị trường bao bì, với địa bàn 
nằm ở Bắc Ninh và Hà Nội tương đối thuận lợi. Các công ty 
đã trải qua giai đoạn sản xuất mẫu, báo giá thành, được trực 
tiếp kiểm tra bao bì bởi chính cán bộ phòng Kế hoạch tổng 
hợp, vượt qua nhiều đối thủ cùng ngành để được lựa chọn 
trở thành đối tác của Traphaco CNC.

3. Kiểm soát vật tư tại bộ phận kho trước khi đưa vào 
sản xuất:

Kiểm soát tại kho, in phun và cân chia là một phần không 
thể thiếu của kế hoạch hành động. Trước tiên, thủ kho phải 
kiểm tra 100% vật tư đưa vào sản xuất theo kế hoạch tuần 
và thông báo bằng “đề nghị” hoặc “phiếu cảnh báo bất 
thường” với phân xưởng khi vật tư có thay đổi, bất thường 
và được ghi nhận lại trong báo cáo tuần. Tiếp theo, cần 
cảnh báo nội bộ tới các vị trí làm việc có liên quan bằng 
cách thống kê (có hình ảnh kèm theo) các lỗi hay gặp của 
nguyên liệu, bao bì. Bên cạnh đó, việc thực hiện thường 
xuyên đào tạo chỉ dẫn việc, đảm bảo nhân viên tại mỗi vị trí 
đều hiểu biết, nắm bắt rõ nguyên tắc làm việc và kiểm soát 
được sự bất thường là yếu tố vô cùng quan trọng.
Với những nỗ lực thực tế và quyết tâm đổi mới trong chiến 
lược, phòng Kế hoạch tổng hợp đã gặt hái được thành 
công đáng kể trong việc kiểm soát vật tư năm 2018. Theo 
số liệu thống kê 09 tháng đầu năm 2018, tổng số bao bì 
nhập là 561 vật tư thì chỉ có 05 bao bì bị trả lại nhà cung 
ứng, chiếm tỷ lệ 0,89%, giảm hơn 50% so với con số 1,81% 
của năm 2017. 100% vật tư khi cấp phát vào phân xưởng 
được thông báo trước những thay đổi bất thường, đóng 
góp không nhỏ vào việc nâng cao giá trị sản phẩm, hướng 
đến mục tiêu chất lượng bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu người tiêu dùng.
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BOGANIC
GIÁ TRỊ ĐẾN TỪ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Tác giả: Chu Văn Phòng – Phòng Quản lý chất lượng -

Năm 2018 đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử hình 
thành của Traphaco với rất nhiều thành tích đáng ghi 
nhận cùng rất nhiều giải thưởng danh giá như: Top 10 
Sao vàng đất Việt năm 2018, Thương hiệu quốc gia năm 
2018, Top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018… 
Đóng góp vào thành công chung của công ty Traphaco 
không thể không nhắc đến Traphaco CNC cùng sự thành 
công tiếp nối của sản phẩm Boganic - Thương hiệu tạo 
dựng từ niềm tin của người tiêu dùng. Trong một thế giới 
luôn chuyển động và cạnh tranh gay gắt, chưa bao giờ 

niềm tin của người tiêu dùng lại quan trọng đến sự sống 
còn của một thương hiệu như hiện nay. Với cuộc cách 
mạng 4.0, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các nguồn 
thông tin khác nhau và ngày càng có nhiều sự lựa chọn 
hơn. Do vậy, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng 
là một ưu tiên hàng đầu cho bất cứ thương hiệu nào. 
Boganic cũng vậy và thương hiệu Boganic thậm chí còn 
gây dựng được niềm tin với người tiêu dùng trong suốt 19 
năm trên thị trường, là sản phẩm chiếm thị phần lớn nhất 
trên thị trường thuốc bổ gan.
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Niềm tin đến từ chất lượng sản phẩm

Với chủ trương phát triển nguồn dược liệu xanh, kết 
hợp tri thức y học cổ truyền và các công nghệ hiện đại 
vào sản phẩm của mình, Traphaco luôn nỗ lực tìm tòi, 
không quản ngại khó khăn để kết hợp tri thức ba miền 
trong sản phẩm Boganic. Boganic được tạo nên từ chiết 
xuất của các dược liệu xanh đạt tiêu chuẩn GACP-WHO: 
Actiso, rau đắng đất, bìm bìm biếc. Trong đó, Actiso là 
loài cây thuốc vốn ưa lạnh nên được trồng phổ biến ở 
Lào Cai, vùng núi Tây Bắc; rau đắng đất là loại cây gắn liền 
với cuộc sống bao đời của người dân Nam Trung Bộ, và 
cây bìm bìm biếc lại là loài thuốc quý của người Dao Đỏ 
thuộc vùng miền cao phía Bắc. Ngoài nguồn dược liệu 
xanh chất lượng cao, an toàn, để tạo các dạng bào chế 
Boganic đạt chất lượng cao, không thể không kể đến nhà 
máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với trang thiết 
bị hiện đại, dây chuyền sản xuất ổn định cùng đội ngũ 
nhân lực chất lượng cao, đam mê yêu nghề, tận tâm làm 
ra từng viên thuốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Niềm tin đến từ hiệu quả và an toàn khi 
sử dụng

Hiệu quả điều trị của thuốc bổ gan Boganic đã được 
minh chứng qua các nghiên cứu trên lâm sàng tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh viện K Trung Ương và 
thực tế sử dụng tại hơn 500 cơ sở điều trị khám chữa 
bệnh trên cả nước. Nghiên cứu lâm sàng trên 60 bệnh 
nhân viêm gan mãn tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái 
Bình cho kết quả rất khả quan khi các bệnh nhân sử dụng 
sản phẩm Boganic trong vòng 30 ngày. Thuốc bổ gan 
Boganic cải thiện rõ rệt các triệu chứng suy giảm chức 
năng gan, viêm gan: Ăn kém, khó tiêu, đầy bụng, da xạm 
vàng, nước tiểu vàng, đau hạ sườn phải; thuốc làm giảm 
men gan rõ rệt. Nghiên cứu tác dụng của Boganic trong 
phòng và điều trị bệnh viêm gan do hóa trị liệu bệnh ung 
thư tại bệnh viện K trung ương cho thấy thuốc bổ gan 
Boganic cải thiện tình trạng viêm gan do hoá trị liệu với 
tỷ lệ lui bệnh đạt 66.7% sau 10 ngày dùng thuốc. Điều 
đặc biệt là thuốc Boganic an toàn và không gây ra tác 
dụng phụ đáng kể nào trên các bệnh nhân sử dụng.

Niềm tin đến từ thương hiệu Traphaco

Trong suốt hơn 46 năm hoạt động của mình, Traphaco 
luôn hướng tới sự phát triển bền vững, chiến lược phát 
triển đều được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu: 
Hiệu quả kinh tế cao gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ 
môi trường. Với nguyên liệu sạch, công nghệ xanh - thân 
thiện môi trường, Traphaco đã và đang thực hiện chiến 
lược “Con đường sức khỏe xanh” góp phần phát triển 
nền “Kinh tế Xanh”. Theo kết quả nghiên cứu sức khỏe 
doanh nghiệp năm 2018 của Nielsen, Traphaco là thương 
hiệu số 1 ngành dược Việt Nam theo góc nhìn từ cả 2 
phía: Người tiêu dùng và Nhà thuốc. Nhắc đến Traphaco 
là nhắc đến công ty dược hàng đầu Việt Nam về phát 
triển dược liệu xanh, khai thác tri thức y học cổ truyền 
kết hợp áp dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi 
trường. Nhắc đến Traphaco là nhắc đến doanh nghiệp 
với vô số giải thưởng minh chứng cho sự cống hiến của 
Traphaco cho sức khỏe cộng đồng như: Huân chương 
lao động hạng nhất (2012), Anh hùng lao động (2010), 
Giải Vàng chất lượng Quốc gia (2012, 2015)... Điều này đã 
giúp thương hiệu Traphaco đi sâu vào tâm trí người tiêu 
dùng và niềm tin của người tiêu dùng tạo đã tạo nên một 
Traphaco phát triển bền vững đến bây giờ và mãi về sau.

Nhờ niềm tin từ người tiêu dùng trong suốt hơn 19 năm 
có mặt trên thị trường mà Boganic đã gặt hái được rất 
nhiều thành công và giành được những giải thưởng 
danh giá như: Giải Nhất giải thưởng sáng tạo khoa học 
công nghệ Việt Nam VIFOTEC – 2010, Ngôi sao thuốc 
Việt – 2014, Top 10 sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu 
xuất sắc 2015, Top 10 thương hiệu quốc gia 2018… Xuân 
Kỷ Hợi 2019 đến mang theo nhiều “Cơ hội mới” nhưng 
cũng ẩn chứa những “Thách thức mới”, hiểu được điều 
đó, Traphaco cũng như Traphaco CNC đã, đang và sẽ nỗ 
lực từng phút từng giây để cải tiến, nâng cao hơn nữa 
hiệu quả điều trị của Boganic và các sản phẩm khác, 
xứng đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng, để “Con 
đường sức khỏe xanh” được trải dài, rộng khắp.
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TRAPHACO
TRAPHACO CNC&

“Ngày ấy - Bây giờ”
Tác giả: Trịnh Thị Hằng - Phân xưởng Đóng gói

Dòng thời gian thấm thoắt chảy trôi đã 46 năm của những con 
người trải qua nhiều thế hệ, nay tóc đã bạc màu thấm đượm những 
ngày tháng gian lao vất vả, vượt qua cả không gian thời gian, để lại 
những dấu ấn không phai mờ của một chặng đường dựng xây, khẳng 
định vị thế hiện tại và chắp cánh tương lai cho thế hệ sau này. Là một 
thành viên trong ngôi nhà Traphaco, tôi thiết nghĩ rằng trong mỗi 
chúng ta có lẽ ai cũng đều cảm nhận được niềm tự hào và vinh dự đó. 
Không chỉ đơn thuần là suy nghĩ mà còn thể hiện ở cả tâm tư tình cảm, 
qua đó trỗi dậy những cảm xúc về một Traphaco và Traphaco CNC 
hôm nay, qua những dòng chữ nhỏ này, xin gửi đến các anh chi em 

cùng tôi suy ngẫm.



Nếu quay ngược thời gian, trở về quá khứ thì chúng 
ta cũng biết rằng, trang giấy này không thể truyền tải hết 
những nỗi niềm, những kỷ niệm về dấu ấn của một thời 
đã qua in đậm trong tâm trí mỗi người con Traphaco và 
Traphaco CNC. Thế nhưng trước thời khắc thiêng liêng 
khi đất nước vào xuân, không khí Tết tràn về trong từng 
góc nhỏ, những xúc cảm tự hào mãnh liệt ấy lại đong 
đầy hơn bao giờ hết, nhắc nhở chúng ta về công lao to 
lớn của những thế hệ cha anh đi trước đã tạo dựng cơ 
nghiệp cho Traphaco CNC hôm nay.

Nền tảng giá trị của Traphaco CNC gắn với đội ngũ 
lãnh đạo sáng suốt, tài ba, vừa có tâm vừa có tầm, cùng 
với hơn 360 CBNV chung sức đồng lòng, dựng xây công 
ty ngày càng phát triển, nâng tầm công nghệ hiện đại, 
mở rộng quy mô trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 
Với đội ngũ quản lý có trình độ kiến thức và nghiệp vụ 
chuyên môn cao, kỹ năng vượt trội cùng tay nghề tích 
lũy theo thời gian của mỗi CBNV, chúng ta tự tin đem 
thương hiệu Traphaco vươn xa khắp nơi, đến với mọi 
miền Tổ quốc.

      46 năm tuổi – quãng thời gian đủ dài để trải qua 
muôn vàn sóng gió gian truân. Đóng góp vào sự nghiệp 
gần nửa thập kỷ đó của Traphaco không thể không tự 
hào nhắc đến 12 năm của Traphaco CNC với từng bước 
đi vững chắc, cùng nội lực sáng tạo kết hợp truyền thống 
lao động hăng say. Dưới sứ mệnh “con đường sức khỏe 
xanh” của toàn hệ thống, Traphaco CNC chúng ta vẫn 

đang dần khẳng định năng lực và bản lĩnh, vượt qua mọi 
chông gai thử thách, hướng đến chân-thiện-mỹ, vun đắp 
và tô thắm thương hiệu trong lòng khách hàng và các 
đối tác xa gần.

Là một “cỗ xe nhỏ trên hành trình lớn”, mỗi viên gạch 
Traphaco CNC vẫn đêm ngày cống hiến, đóng góp vào 
thành quả chung của ngôi nhà Traphaco. Chúng ta tuy 
bé nhỏ nhưng chứa đựng tinh hoa của một đại gia đình 
lớn, là cái nôi nuôi dưỡng những tư duy sáng tạo, là khởi 
nguồn của những động lực đổi mới không ngừng. Góp 
phần không nhỏ tái tạo sức lao động sau những ngày 
dài cống hiến cho sự nghiệp phát triển công ty chính là 
sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo, công đoàn và các 
đoàn thể đến đời sống của từng CBNV. Đó là nét văn hóa 
doanh nghiệp mà Traphaco CNC vẫn luôn duy trì và trân 
trọng. Chúng ta đi từ quá khứ, đến hiện tại, xoay chuyển 
vận động không ngừng vì một tương lai lưu giữ bảo tồn 
những truyền thống tốt đẹp kết hợp đổi thay nâng tầm 
những giá trị mới.

Một năm mới đến, xuất phát từ lòng tự hào của hàng 
trăm trái tim cùng chung nhịp đập, chúc cho Traphaco và 
Traphaco CNC luôn vững vàng trên mọi nẻo đường.
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Con Thuyền “Tôi”
Đã Cập Bến Traphaco CNC

- Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Thủy – Phòng Quản lý thiết bị 

Người ta vẫn thường nói rằng mọi chuyện xảy 

ra trong cuộc đời đều có cái duyên, bởi thế bạn 

mới có thể được gặp gỡ người này chứ không phải 

người khác, bạn đi làm ở công ty này chứ không 

phải công ty khác. Điều này quả thật đúng với 

tôi, một người đã gắn bó gần sáu năm với một 

doanh nghiệp nước ngoài, nhưng mối duyên kì 

ngộ cách đây ba tháng đã đưa tôi đến với cánh 

cổng Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, 

và giờ đây tôi đã chính thức trở thành một nhân 

viên của Phòng Quản lý thiết bị, một thành viên 

của ngôi nhà chung Traphaco CNC.
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Đã Cập Bến Traphaco CNC

Từ những ngày còn nhỏ tôi đã được biết đến Traphaco. 

Đối với tôi khi ấy, Traphaco là thuốc bổ gan Boganic ngày 

ngày xuất hiện qua những thước phim quảng cáo chiếu 

trên tivi, là những viên thuốc hoạt huyết dưỡng não tròn 

tròn, xinh xinh màu đen mà bà ngoại tôi thường dùng 

như một loại thuốc bổ, rồi những vỉ hà thủ ô mà bố tôi 

thường nói đùa rằng “uống vào cho xanh tóc đỏ da”. Có lẽ 

vì thế những ngày đầu đi làm tại công ty, được làm quen 

với các sản phẩm, được tận mắt chứng kiến quá trình sản 

xuất từ khi còn là những rễ cây, chiếc lá dưới dây chuyền 

công nghệ hiện đại đã trở thành những sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe thân thuộc với mọi nhà tôi không khỏi bất 

ngờ và những xúc cảm thời thơ bé bỗng chốc lại ùa về.

Tôi bước chân đến Traphaco CNC vào những ngày 
giữa tháng 10, khi tiết trời đã chuyển sang cuối thu đầu 
đông, cũng là khoảng thời gian cuối năm nên nhịp độ 
làm việc của cả công ty dường như cũng nhanh hơn, bận 
rộn hơn. Với đặc thù là phòng kỹ thuật, lại toàn các anh 
hơn tuổi, cũng là nhân viên nữ đầu tiên, duy nhất ít tuổi 
nhất trong tổng số hơn 20 nhân viên của phòng quản lý 
thiết bị khiến tôi cũng có đôi chút hồi hộp, lo lắng. Các 
anh ngoài lo phần việc của mình còn hướng dẫn tôi về 
công việc trong phòng và cách làm việc phối hợp với các 
bộ phận khác. Bận càng thêm bận, nhưng các anh chẳng 
hề than phiền hay khó chịu mà ngược lại còn hướng dẫn 
tôi rất nhiệt tình để tôi có thể hình dung rõ hơn về công 
việc của một nhân viên môi trường. Thật may mắn cho 
tôi khi được làm việc trong một nhà máy sản xuất thuốc 
đông dược đạt chuẩn GMP-WHO như Traphaco CNC. 
Những ngày đầu làm việc, hệ thống quy trình công việc 
chuẩn được xây dựng trên cơ sở của các tiêu chuẩn ISO 
9001, ISO 14001 đã giúp tôi rất nhiều trong việc tiếp cận 
và tìm hiểu về cách thức tổ chức và vận hành của công ty. 
Cứ như thế, chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã làm quen 
với văn hóa Traphaco CNC, với nếp làm việc khuôn khổ, 
không khí làm việc nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong 
công việc nhưng vẫn chứa đựng sự thoải mái.

Nhà máy nơi tôi làm việc đến nay đã có hơn 12 năm 

hình thành và phát triển, với 6 phân xưởng chính thức 

hoạt động cho ra đời những sản phẩm chất lượng là 

kết quả làm việc miệt mài của nhóm nghiên cứu có 

kinh nghiệm chuyên môn cao. Ở Traphaco CNC, tôi đã 

được thấy những đôi bàn tay thao tác nhanh thoăn 

thoắt bên dây chuyền sản xuất, những khuôn mặt trầm 

tư của Ban giám đốc trong từng cuộc họp, những mái 

đầu miệt mài bên màn hình máy vi tính, và cả những 

tiếng cười, niềm vui khi các anh chị háo hức tham gia 

các hoạt động văn nghệ, thể thao hướng tới lễ kỉ niệm 

46 năm ngày truyền thống Traphaco, rồi cả sự tận tình 

chu đáo của công ty khi tổ chức chương trình ông già 

Noel tặng quà cho các cháu là con của CBNV của công 

ty. Chứng kiến những điều đó, tôi chợt nhận ra rằng 

họ không chỉ là những đồng nghiệp luôn “Tôn trọng – 

Hợp tác – Chia sẻ” như bản sắc văn hóa Traphaco CNC 

mà còn là bạn bè, là những người thân trong một đại 

gia đình.

Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi biết có những anh chị 
đã gắn bó với công ty hàng chục năm. Mặc dù ẩn sâu 
trong mỗi anh chị là một tính cách, ai cũng có suy nghĩ 
riêng và ai cũng có cái tôi của riêng mình, nhưng tôi hiểu 
khi đã sống dưới mái nhà Traphaco CNC các anh chị ai 
cũng gạt cái tôi của mình sang một bên, tất cả đồng lòng 
vì chung một mục đích là làm việc, phấn đấu vì sức khỏe 
cộng đồng và vì sự phát triển của công ty. Còn tôi chỉ là 
một thành viên mới trong gia đình Traphaco CNC, những 
ngày tháng gian khó phía trước tôi đã không được chứng 
kiến. Nhưng những ngày tháng tới đây, tôi mong muốn 
được cùng các anh chị chung tay cống hiến đóng góp 
sức trẻ của mình để tiếp tục xây dựng những dấu mốc 
nối dài con đường phát triển của công ty. 

Năm 2018 với nhiều khó khăn và thách thức đã đi qua, Traphaco CNC đã làm được nhiều việc để chuẩn bị cho năm 2019 sẽ hiện thực hóa, từng bước đạt được các mục tiêu theo chiến lược phát triển bền vững. Một mùa xuân mới lại đến, với thế và lực sẵn có cùng định hướng sáng suốt của Ban lãnh đạo, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể người lao động, tôi tin rằng Traphaco CNC có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra, tiếp tục cho ra đời các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và khẳng định vị thế số 1 tại Việt Nam về đông dược. Và tôi tự hào kể từ đây trên chặng đường phát triển của Traphaco CNC đã ghi dấu những bước chân của mình.
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HỒN QUÊ
Trên Mâm Cỗ Tết

- Tác giả: Bùi Minh Trang

Phòng Hành chính Quản trị 

Miền Bắc – Tinh tế ẩm thực Việt

“Xuân về hoa cải nở vàng hoe. Gạo nếp ngày xuân 
gói bánh chưng. Cả đêm cuối chạp nướng than hồng. 
Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, Cơm tám dưa hành, thịt 
mỡ đông.”

Miền Bắc những ngày cuối đông đầu xuân, khí trời rét 
đậm. Chính cái lạnh đó làm cho người miền Bắc nôn 
nao đón chúa Xuân giáng trần nhiều hơn. Và để đón 
Tết giữa khí trời lạnh ấy người dân nơi đây có món 
thịt đông – một món ăn đặc trưng mà người Bắc nào 
cũng nhớ làm dâng cúng ông bà tổ tiên và dùng trong 
ba ngày Tết. Nguyên liệu chủ yếu là thịt chân giò kèm 
thêm mộc nhĩ, hạt tiêu và bì lợn. Tuy nhiên, điều cần 
thiết là người nội trợ phải làm sao để có tỷ lệ phù hợp 
giữa các nguyên liệu trong món ăn, phải gia giảm sao 
cho hài hoà nhất, bởi tiêu nhiều quá sẽ cay, mộc nhĩ 
nhiều thì dễ bị vữa, nhiều bì lợn thì thịt đông bị cứng. 
Trước đây, các cụ chờ đến đêm để mang mâm thịt 
đông ra ngoài sân chờ sương xuống để món ăn hấp 
thụ khí lạnh, hơi sương của khoảnh khắc trời đất giao 
mùa mới có được tinh nguyên của vũ trụ. Điều này 
cũng chứng tỏ ông cha ta từ xưa đã rất cầu kỳ, tinh tế 
trong cách chế biến món ăn, cũng như chú trọng sự 
kết hợp tinh hoa của vũ trụ.

Trong cách chế biến món ăn của người Việt, nét độc 
đáo là chú trọng sự hài hoà âm dương nên thường thì 

Cầu kỳ ẩm thực Miền Trung

Miền Trung với Huế được coi là vùng đất kinh kỳ - 
nơi đóng đô của triều vua cuối cùng của người Việt. 
Những ngày đất trời vào Xuân, con người ở vùng đất 
thâm trầm cổ kính này cũng tất bật chuẩn bị cho một 
năm mới. Và trong mâm cỗ Tết họ vẫn giữ được nét 

trời nóng sẽ dùng thức ăn lạnh và trời lạnh sẽ dùng 
thức ăn nóng. Tuy nhiên, chỉ duy có món thịt đông lại 
được chọn cho những ngày lạnh, vào thời khắc sang 
Xuân. Có lẽ bởi món ăn ở thể đông cứng hay món lạnh 
mùa đông mà từ xưa đã gọi là thịt đông. Trên bàn tiệc 
ngày Xuân miền Bắc, bát thịt đông úp vào đĩa, cánh 
hoa giữa phần thạch trong tươi sắc. Khi ăn vào sẽ 
cảm nhận độ mểm thơm, ngọt mà không ngấy của 
miếng thịt. Để cảm nhận được không khí lạnh ngày 
đông và đất trời đã vào xuân, người xa quê dùng món 
thịt đông với cơm tẻ bánh chưng, dưa cải, hành muối 
chua sẽ nguôi nỗi nhớ. Ngày nay, món thịt đông của 
người miền Bắc nói riêng đã biến tấu thêm bằng thịt 
gà, nấu đông mọc cùng một số gia vị khác. Song, dù 
chế biến như thế nào đi nữa thì món thịt đông vẫn là 
hồi ức đẹp của con người nơi đây cùng một nền văn 
hoá đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc. Ngoài 
ra, ngày Tết miền Bắc còn có món bánh chưng, măng 
hầm chân giò, giò thủ, dưa hành, cá chép kho riềng… 
với nhiều phương thức chế biến đặc sắc mang đậm 
phong vị và dấu ấn văn hoá của người Việt xưa.
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Ngày Tết, ngoài những tập tục riêng thì mỗi 
vùng miền còn có những món ăn đặc trưng và đó 
chính là “linh hồn” làm nên nét văn hoá của vùng 
mà mỗi người khi nhắc đến nó là như gợi lại một 

nỗi nhớ da diết, khôn nguôi…

đặc trưng, nồng nàn tình quê, vừa mang hơi thở 
của mùa Xuân vừa thể hiện được nét đẹp, vẻ 
tinh tế từ khâu chuẩn bị đến chế biến và trang 
trí món ăn. Có thể kể đến món tré và mắm tôm 
chua là hai món không thể thiếu trong mâm cỗ 
Tết. Xưa kia, tré là món ăn cao quý ở cung đình 

của các bậc vua chúa, vương phủ nhưng không 
biết tự bao giờ đã trở thành món ăn trong dân 

gian và tham gia vào mâm cỗ ngày Tết như một 
nét duyên thầm của người con gái Huế. Tré được 

làm từ thịt đầu heo luộc kết hợp cùng thịt ba chỉ ram 
vàng. Tré Huế ngon nhờ vào sự kết hợp tinh tế của gia 
vị và khâu chế biến. Lọn tré thơm nhờ hương vị của 
riềng, của tỏi, của thính, của lá ổi. Tất cả được những 
bàn tay khéo léo, thuần thục của các bà các mẹ thái 
thành sợi nhỏ, đều đặn. Tiếp đến được ướp và gói thủ 
công theo cách làm truyền thống. Khi ăn có thể cảm 
nhận được độ giòn của da đầu heo, beo béo của mỡ 
quyện với mùi thơm của gia vị khiến ai cũng nao lòng 
nhớ về quê hương.

Riêng về mắm, ở miền Nam có thể ăn quanh năm, 
ngày nào cũng có thể dùng được nhưng ngày Tết thì 
lại kiêng dùng bởi nó chỉ sự nghèo khó. Ngày Tết, 
người miền Trung dùng mắm như là một món ăn đặc 
trưng, một nét văn hóa đặc sắc. Với sự tỉ mỉ, cẩn trọng 
trong cách chế biến và phải “mùa nào thức nấy”, 
người Huế chọn những con tôm tươi nhất, nước mắm 
ngon nhất để làm ra loại mắm tôm chua này. Khi ăn, 
thực khách sẽ cảm nhận vị ngọt và dai của tôm, vị 
cay và thơm của riềng, tỏi ớt, vị chua của khế, vị chát 
của vả, hương thơm của rau kèm với thịt ba chỉ luộc… 
Ngày nay, người ta thường dùng kèm mắm tôm chua 
với món cuốn Huế, trông khá đẹp mắt và hấp dẫn. 
Ngoài ra, vào ngày Tết ở Huế còn có các món như xà 
lách, gân bò, chả tôm, nem bò lụi… Tất cả sẽ mang 
đến hương vị ngày Tết rất Huế, rất ngon.

Nam Bộ - Đậm chất phóng khoáng của vùng đất mở cõi

Nam Bộ là vùng đất mới, còn khá non trẻ, là nơi tập 
hợp của những con người tứ xứ đến khai hoang mở 
cõi. Ngày Tết của vùng đất này cũng đặc sắc không 
kém bởi sự giao thoa văn hóa của các tộc người đến 
đây lập nghiệp và sinh sống. Song nét nổi bật vẫn là 
sự mộc mạc, giản dị như chính con người Nam Bộ, từ 
đó đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng mà không nơi 
nào có được. Trong mâm cơm hay mâm cỗ Tết của 
người Nam Bộ có rất nhiều món: khổ qua dồn thịt, củ 
kiệu ngâm, bánh tét… Đặc biệt, thịt kho trứng gần như 
là món “bất di bất dịch” trong ba ngày Xuân. Dù gia 
đình nghèo khó thế nào đi nữa thì đến Tết cũng phải 
có nồi thịt kho trong nhà, vì vậy, khi đến nhà người 
Nam Bộ nào bạn cũng sẽ được thưởng thức. Ở vùng 
đất mới, con người tận dụng tất cả những gì thiên 
nhiên ưu đãi và chế biến cho hợp khẩu vị của mình, 
nên thay vì kho bằng nước thì người miền Nam dùng 
nước dừa để tạo độ ngọt của thịt chứ không mặn. 
Thịt kho tàu của người miền Nam gồm những miếng 
thịt to bản, quả trứng tròn biểu hiện cho sự hài hòa 
âm dương, vuông tròn cả năm. Trên mâm cơm cúng 
ông bà ngày đầu năm mới, miếng thịt kho tàu mềm, 
vàng rượm, trứng vịt thấm đẫm nước thịt màu vàng 
trong, không quá nhiều nước nhưng cũng không quá 
cạn làm khô miếng thịt.

Với sự trù phú của mảnh đất mới nên trong bữa ăn 
nào người dân Nam Bộ cũng sử dụng rất nhiều loại 
rau kết hợp cùng món thịt kho này. Không cần luộc 
hay xào nấu, người Nam Bộ thường dùng rau sống 
hoặc dưa cải chua chấm với nước thịt kho tàu, ăn 
cùng bát cơm nóng và cảm nhận vị ngọt lịm của nước 
dừa, beo béo của thịt mỡ, bùi bùi của trứng… Tất cả 
tạo nên nét quyến rũ lạ kỳ! Người Nam Bộ còn ăn thịt 
kho tàu với xôi hay cuốn bánh tráng ăn kèm rau sống… 
vừa ăn vừa xuýt xoa để cảm nhận cái giản dị nhưng 
tạo dấu ấn đậm đà khó quên.



Traphaco CNC

Tết
Trong Tôi 

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh pha lẫn mưa 

phùn, những bản nhạc xuân vang vọng đâu 

đó ở mỗi góc đường, những ánh đèn trên phố 

bắt đầu được trang hoàng lộng lẫy thì có lẽ 

trong mỗi chúng ta ai cũng bắt đầu cảm nhận 

được không khí của mùa xuân.
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Tết Nguyên đán đang gõ cửa với những cung đường 
chuyển dần sang sắc đỏ, sự sôi động lan tỏa khắp nơi. Mọi 
người náo nức chuẩn bị cho một mùa xuân hạnh phúc, 
một cái tết ấm no đủ đầy. Mùa Tết – mùa của sum vầy an 
lành, ai ai cũng hối hả hoàn tất những công việc cuối cùng 
để chuẩn bị cho năm mới. Khói bếp lại lên, chim én lại về và 
người dân đất Việt đang hân hoan chào đón mùa của yêu 
thương, của tiếng cười trong tiết xuân Kỷ Hợi.

Không phải ngẫu nhiên nhà nhà, người người đều mong 
đến Tết. Bởi nói về Tết thì chẳng một ngôn từ nào có thể 
diễn tả hết cảm xúc khi đất trời chuyển giao từ mùa đông 
lạnh lẽo sang mùa xuân ấm áp. Tết còn hơn cả thế khi mà 
chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương và 
những gì tốt đẹp nhất trong suốt một năm. Tết mang âm 
vị ngọt ngào, cây cối đâm chồi nảy lộc, nắng xuân rực rỡ, 
không khí chan hòa. Con người cũng vì thế mà nhẹ nhàng 
hơn, cư xử với nhau chân thành, ôn hòa hơn, dành tặng 
nhau những điều tốt lành nhất cho một tân xuân như ý. 
Đối với riêng tôi, một thành viên của Traphaco CNC thì mùa 
xuân đã về từ trước đó, khi những dây chuyền sản xuất bắt 
đầu nhộn nhịp, khi CBNV trong công ty thi đua hăng say 
lao động hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2018. Và cả khi không khí rộn ràng của những ngày tăng ca, 
làm thêm giờ, nâng cao năng suất để kịp thời mang các sản 
phẩm đến với người tiêu dùng.

Tại Traphaco CNC, như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết 
cổ truyền dân tộc, Ban lãnh đạo công ty luôn có những 
quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động thông qua 
một loạt các hoạt động thiết thực như gặp mặt chúc Tết, 
khen thưởng cuối năm, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc. Một hoạt động mang ý nghĩa cao đẹp 
nữa trong mỗi dịp Tết chính là phối hợp cùng Tổng công ty 
tổ chức gặp gỡ cán bộ hưu trí. Đây được coi là hoạt động 
thường niên mang nét văn hóa đặc trưng tại Traphaco, 
cũng là dịp để các thế hệ cán bộ Traphaco hội ngộ, cùng 

nhau nhìn lại một năm đã qua, ôn lại những kỷ niệm trước 
thềm năm mới tết đến xuân về. 

Bên cạnh những buổi gặp mặt ấm cúng cùng những lời 
chúc chân thành, chương trình gói và luộc bánh chưng 
cũng được CBNV Traphaco CNC hào hứng tham gia. Nhìn 
hình ảnh các CBNV quây quần bên gạo nếp lá dong, cùng 
nhau trang trí những cây đào cành quất, sắp xếp gọn gàng 
văn phòng, phân xưởng, chắc hẳn trong lòng ai cũng dâng 
lên cảm xúc rộn ràng như đang chuẩn bị đón Tết cho chính 
gia đình mình. Từng chiếc bánh chưng xanh gói trọn tấm 
lòng và những ước vọng năm mới của mỗi con người Trap-
haco CNC, trở thành món quả trao tay đến với từng gia 
đình, thấm đẫm giá trị và bản sắc truyền thống. 

Những chăm lo về mặt đời sống, chế độ Tết của ban lãnh 
đạo công ty không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn 
đem lại ý nghĩa lớn lao về tinh thần, là ghi nhận cho những 
đóng góp cống hiến không ngừng nghỉ, là nguồn cổ vũ 
khích lệ động viên để mỗi CBNV thêm gắn bó với doanh 
nghiệp, trở thành chất keo gắn kết Traphaco CNC trở thành 
một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở 
thành doanh nghiệp số một ngành dược Việt Nam.

Mỗi mùa Tết đi qua tại Traphaco CNC, tôi lại có thêm nhiều 
kỷ niệm đẹp về công việc và con người trong đại gia đình 
mình. Tôi hy vọng rằng công ty sẽ tiếp tục duy trì bản sắc 
với những hoạt động giàu truyền thống, song hành với đó 
là tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn để chúng 
tôi đều có thể tham gia thể hiện sự khéo léo, tài hoa, cùng 
nhau xây dựng tinh thần đoàn kết cho ngôi nhà chung 
Traphaco CNC ngày càng bền chặt. Nhân dịp Tết đến Xuân 
về, tôi xin kính chúc Ban lãnh đạo công ty luôn mạnh khỏe, 
chèo lái con thuyền Traphaco CNC tới đích thành công rực 
rỡ. Chúc tất cả các anh chị em CBNV luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và hoàn thành mọi mục tiêu trong năm mới. 
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Tottri
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
TỐT CHO NGƯỜI BỆNH TRĨ

Trĩ là căn bệnh khá phổ biến 
trong xã hội hiện đại, thế nhưng, 
vì nhiều lý do (ngại, xấu hổ, nghĩ 
rằng nó không nguy hiểm...) mà 
nhiều người trì hoãn việc đi khám 
hoặc tự điều trị không đúng cách 
khiến bệnh trầm trọng thêm; có 
người còn suýt nguy hiểm đến 
tính mạng vì hoại tử búi trĩ... 

Từ khi có sản phẩm Tottri, nhiều người mắc bệnh trĩ đã 
trút bỏ được gánh nặng cả về thể trạng và tâm lý khi từ 
biệt được căn bệnh này. Thuốc điều trị và phòng ngừa 
trĩ Tottri không chỉ làm thuyên giảm các triệu chứng trĩ 
cấp trong 7 – 10 ngày, giúp cầm máu, giảm đau rát, co 
búi trĩ; mà tuyệt vời hơn, còn có công dụng phòng ngừa 
trĩ tái phát vô cùng hiệu nghiệm với cả trĩ nội (độ 1, 2, 3) 
và trĩ ngoại.

Tottri là bài thuốc được phát triển dựa trên nền tảng: trị 
bệnh trĩ từ căn nguyên. Dù trĩ hoành hành ở trực tràng 
– hậu môn, bệnh trĩ lại xuất phát từ tình trạng hư yếu 
của tỳ vị. Do đó, bên cạnh các vị thuốc hiệu nghiệm giúp 
cầm máu, giảm đau, chống viêm nhiễm, co búi trĩ; Tottri 
còn phối hợp với các vị thuốc bổ trung ích khí chữa vào 
tận gốc bệnh, giúp ngăn ngừa trĩ tái phát. Tottri với 100% 
thành phần thảo dược thiên nhiên được điều chế theo 
tiểu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo an toàn cho người 
bệnh và đã được nghiên cứu tác dụng dược lý tại Đại học 
Dược Hà Nội, nên rất lành tính và yên tâm khi sử dụng 
lâu dài. Trong đó, các vị thuốc Hoàng kỳ, Đẳng sâm, Bạch 
truật, Đương quy, Cam thảo, Ý dĩ giúp bồi bổ tỳ vị, kích 
thích ăn uống, chữa vào gốc của bệnh, do đó sẽ ngăn 
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ngừa bệnh tái phát. Hoàng kỳ, Thăng ma, Sài hồ có tác 
dụng thăng dương khí, tăng trương lực mạch máu do 
đó làm co búi trĩ, co mạch máu, điều trị tình trạng mạch 
máu căng giãn quá mức, hạn chế chảy máu. Liên tử dùng 
để cầm máu. Ngoài ra, các vị thuốc trong bài bổ trung 
ích khí gia giảm còn có tác dụng nhuận tràng chống táo 
bón, ngăn ngừa yếu tố thuận lợi phát sinh bệnh trĩ.

Tuy nhiên hiện tại sản phẩm Tottri đang được sản xuất 
dưới dạng viên hoàn cứng là dạng bào chế cổ điển: khó 
phân liều chính xác, độ rã lâu và không thuận lợi trong 
quá trình sử dụng.  

Kế thừa những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất sản 
phẩm viên hoàn cứng Tottri, phòng QLCL đã nghiên cứu 
chuyển dạng thành công “viên hoàn cứng Tottri” thành 
dạng bào chế hiện đại “viên nang cứng”. Một viên nang 
cứng có thành phần và công dụng tương đương 1 túi 
Tottri dạng hoàn cứng nhưng chỉ cần uống 1 viên/ lần 
cực tiện lợi. Thuốc Tottri dạng viên nang cứng phù hợp 
cho cả người bị trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp và cả người 
sau phẫu thuật trĩ.

	  

Ưu điểm của dạng bào chế viên nang cứng:

 Dễ nuốt do hình dạng thuôn, bề mặt trơn bóng.

 Tiện dùng: vì đây là dạng thuốc dễ phân liều,  
 đóng gói gọn, dễ bảo quản và vận chuyển.

 Do công thức bào chế đơn giản, ít sử dụng tá  
 dược, vỏ nang lại dễ tan rã để giải phóng dược  
 chất làm tăng tốc độ và mức độ hấp thu của  
 dược chất.

          Hiện nay công ty đã triển khai ra thị trường được 

Lô sản phẩm

Với doanh thu Tỷ đồng
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