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An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty
Thuốc lá Sài Gòn
Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp luôn đi kèm với việc thực hiện
tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN),
quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đó cũng là những điều kiện
để doanh nghiệp phát triển, nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh.

N

hận thức được điều này, trong những năm
qua, Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Sài Gòn
luôn coi công tác ATVSLĐ - PCCN là
nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động sản
xuất - kinh doanh. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo
ATVSLĐ gồm 18 cán bộ do đồng chí giám đốc làm
trưởng ban và 01 tổ kiểm tra công tác bảo hộ lao động
(BHLĐ) gồm 6 thành viên do đồng chí phó giám đốc
làm tổ trưởng. Hàng tháng, tổ kiểm tra công tác BHLĐ
có nhiệm vụ kiểm tra tình hình chấp hành các chế độ
về BHLĐ, PCCN tại các phân xưởng, phòng, ban để
chấn chỉnh kịp thời.
Với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng cho CNVCLĐ và giữ gìn tài sản công, hàng năm, các lớp bồi
dưỡng, tập huấn kiến thức về ATLĐ, BHLĐ, PCCC,
an toàn thiết bị, an toàn điện, an toàn thực phẩm, sơ
cấp cứu,... được Công ty tổ chức không những cho
186 an toàn vệ sinh viên, mà còn cho toàn thể CNVCLĐ tham dự. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức hội
thao diễn tập PCCC trong toàn Công ty. Đây là dịp để
CNVC-LĐ tăng cường kiến thức, kỹ năng chữa cháy
và sơ cấp cứu trong công tác PCCC dưới sự hướng dẫn
chuyên nghiệp của các huấn luyện viên Phòng cảnh sát
PCCC quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh.
Ở Công ty Thuốc lá Sài Gòn, để đảm bảo ATLĐ,
các công nhân sản xuất tại các phân xưởng được hướng
dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình thao
tác và những việc cần thiết khi vận hành các máy móc,
thiết bị, nhằm giúp họ vận hành thiết bị đạt hiệu quả
cao, nâng cao năng suất lao động cũng như đảm bảo an
toàn trong quá trình làm việc. Đồng thời, Công ty còn
xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và mua
sắm đầy đủ các thiết bị phòng, chữa cháy như bình bọt,
can, phi đựng nước, thang sắt... Đặc biệt, từ khi có chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Tuần lễ Quốc
gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm, đây là dịp để toàn
thể CNVC-LĐ Công ty nâng cao hơn nữa nhận thức về
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Đại diện lãnh đạo Công ty tặng Cờ lưu niệm

công tác ATVSLĐ-PCCN, đẩy mạnh phong trào quần
chúng làm tốt công tác BHLĐ, nhằm giảm thiểu nguy
cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy
sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh yếu tố an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng
đầu, thì việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đời sống cho
trên 3.000 CNVC-LĐ Công ty luôn được lãnh đạo
Công ty thực hiện nghiêm túc. Mỗi CNVC-LĐ khi
vào làm việc tại Công ty đều phải qua một khóa học về
ATVSLĐ. Sau đó, họ được trang bị đầy đủ các phương
tiện bảo hộ cá nhân tối thiểu, như: mũ, găng tay,
đồng phục là áo thun (mỗi phân xưởng sản xuất một
màu riêng), quần tây... Với trang phục này, các phân
xưởng đều có “bản sắc” riêng, người công nhân trông
gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm hơn mà vẫn đảm bảo an
toàn. Về BHLĐ, mỗi công nhân được cấp 3 bộ quần áo
BHLĐ/năm. Ngoài ra, Công ty thực hiện đầy đủ chế
độ chính sách cho toàn thể CNVC-LĐ như bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 24/24 giờ với Công
ty Bảo hiểm Bảo Minh với mức tối đa 20 triệu đồng/
người; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng ca, bồi dưỡng
độc hại; tổ chức các buổi nói chuyện về chăm sóc sức
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khỏe bệnh nghề nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân
yếu sức khỏe đi nghỉ an dưỡng tại Vũng Tàu; duy trì 02
phòng khám bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5, Tp. Hồ Chí Minh phục vụ khám chữa bệnh cho
CNVC-LĐ hàng năm; duy trì bữa ăn công nghiệp cho
công nhân ăn giữa ca theo món ăn tự chọn với thực
đơn từ 15 đến 18 món ăn mỗi ngày… Với sự chăm lo
chu đáo, bảo đảm ATLĐ của Ban lãnh đạo Công ty,
người lao động ngày càng hăng say sản xuất, gắn bó với
Công ty hơn.
Bảo vệ môi trường cũng là vấn đề quan trọng trong
chuỗi hoạt động sản xuất - kinh doanh, từ nhiều năm
qua, Công ty đã tích cực cải thiện môi trường làm việc
tại các phân xưởng, cải tạo nhà xưởng, tăng cường hệ
thống lạnh, thông gió, hệ thống hút bụi, bảo dưỡng
các thiết bị điện, lắp đặt và đưa vào sử dụng hàng loạt
các hệ thống hút ẩm, lọc bụi có Cyclone màng nước và
màng hấp thụ cho xylanh tẩm gia liệu; cải tiến, nâng

cấp khả năng lọc bụi, hơi ẩm cho các lò rang sợi và
cọng; tăng cường nâng cấp, cải thiện hệ thống lọc bụi
cho hệ thống hút, vận chuyển lá,… cùng với trang bị hệ
thống máy lạnh cho tất cả các phân xưởng đầu lọc, tăng
cường chiếu sáng, giảm thiểu độ ồn công nghiệp cũng
được Công ty quan tâm.
Với những biện pháp đồng bộ hiệu quả, năng động
sáng tạo trên, trong nhiều năm, công tác ATLĐ, PCCN,
bảo vệ môi trường tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn
được bảo đảm an toàn cao nhất, mọi hoạt động sản
xuất - kinh doanh của Công ty đều không xảy ra sự cố
nghiêm trọng, nhờ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà Công ty đã đề ra.
Công ty luôn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen
của các bộ, ngành và địa phương về làm tốt công tác
ATLĐ - PCCN, trách nhiệm xã hội, đáp ứng mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của Tp . Hồ Chí Minh.v
Hà My
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được bốc lên xe chở đi. Các số liệu được phân tích với
độ tin cậy 95%. Các số liệu chính được cho trong Bảng 2.
Bảng 2 cho ta bảng danh xếp hạng các luật điều
khiển. Bảng này có được bằng cách so sánh các giá trị
trung bình của tải tương ứng với các luật điều khiển
khác nhau cùng lúc sử dụng công cụ thống kê. Ở đây ta
dùng kiểm tra Tukey với độ tin cậy 95% sử dụng phần
mềm SPSS.
Các luật điều khiển trong cùng subset có giá trị TB
tương đương về mặt so sánh thống kê; còn khác subset thì có các các giá trị TB khác nhau về mặt so sánh
thống kê (với alpha = 5% hay mức độ tin cậy 95%)
Ta thấy các kết quả này cũng đáng lưu ý về mặt
thống kê vì nếu ta chỉ sử dụng giá trị trung bình thuần
túy thì luật điều khiển NVF tốt hơn luật điều khiển
NWF. Tuy nhiên, về mặt so sánh thống kê, ta không thể
đưa ra kết luận như vậy (Bảng 3). Ta thấy các kết quả
này sẽ giúp ta biết luật điều khiển nào tốt hơn trong
trường hợp này để điều khiển các xe chuyên dụng
trong thực tế mà không cần phải chạy thử ngoài hệ
thống thực.
d) Xác nhận lại kết quả
Với mô hình này, toàn bộ dữ liệu đầu vào được lấy
hoặc được đo trực tiếp tại cơ sở thực tế. Sơ đồ hệ thống
được dựng từ bản vẽ nhà kho kết hợp với khảo sát hệ
thống thực. Sau khi mô hình hoàn thiện, phương pháp
chạy hoạt hình (animation) được sử dụng để kiểm tra
bằng mắt tính đúng đắn của mô hình. Kết quả với luật
điều khiển LLD được so sánh với kết quả của hệ thống
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(Tiếp theo trang 26)
thực (do hệ thống thực đang sử dụng luật điều khiển
này) để xác định tính đúng đắn của mô hình.
4. KẾT LUẬN

Mô phỏng là một công cụ mạnh để khảo sát, thiết
kế và đánh giá hiệu quả làm việc của các hệ thống mà
không cần có hệ thống thực. Việc này có thể tiết kiệm
được rất nhiều chi phí nếu kinh phí xây dựng hệ thống
thực cao hơn nhiều so với việc xây dựng mô hình mô
phỏng và việc này thường là đúng cho các ứng dụng
thực tế. Hơn nữa, việc sử dụng mô hình mô phỏng có
thể giúp giảm đáng kể thời gian thiết kế các hệ thống
thực. Tuy nhiên, để có được các kết quả mô phỏng
chính xác, phản ánh đúng các hành động của hệ thống
thực thì ta cần phải tuân thủ các bước xây dựng mô
hình, kiểm chứng và xác nhận mô hình, đồng thời việc
xử lý số liệu đầu ra cần thực hiện kỹ càng với sự trựo
giúp của kỹ thuật thống kê.v
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