Bước tiến Công nghệ
CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN:

Thành công
nhờ đầu tư đổi mới công nghệ
Trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày
càng gay gắt thì mục tiêu phát triển và giữ vững thương hiệu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
là một thách thức lớn. Công ty đã và đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đặc
biệt là đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành, đa
dạng chủng loại và nghiên cứu các sản phẩm ít độc hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
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dân TP. Hồ Chí Minh về việc di dời các
cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi

Trong những năm qua, Công ty
Thuốc lá Sài Gòn luôn đi đầu trong
ngành Thuốc lá về đổi mới công nghệ,
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất. Quá trình đổi mới công

trường vào các khu công nghiệp, cuối
năm 2012, Công ty Thuốc lá Sài Gòn
đã hoàn thành việc di dời đến địa
điểm mới tại Khu Công nghiệp Vĩnh
Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh. Được hỗ trợ từ các chính sách

nghệ sản xuất được thực hiện theo

trong việc đầu tư di dời, Công ty đã

hướng hiện đại hóa, thân thiện với

thực hiện mục tiêu vừa di dời các cơ

môi trường, có chọn lọc, có trọng

sở sản xuất, vừa thực hiện đổi mới

điểm và hiệu quả, phù hợp với nhu

máy móc, thiết bị sản xuất theo công

cầu thị trường và khả năng tài chính,

nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất

cũng như trình độ quản lý của Công

lượng sản phẩm và tăng năng lực sản

ty. Đối với các chủng loại thiết bị quá

xuất, từ 1.200 triệu bao/năm lên

lạc hậu, Công ty đầu tư mua mới thay

1.920 triệu bao/năm. Cụ thể, Công ty

thế; còn đối với các chủng loại thiết bị

đã thực hiện đầu tư cho công tác

vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất thì

nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc

được nâng cấp, bảo dưỡng để tiếp tục

lá điếu bằng việc hoàn thiện và đổi

sử dụng. Đồng thời với việc nghiên

mới công nghệ trong chế biến sợi, sử

cứu, lắp đặt hệ thống thiết bị mới hiện

dụng hương liệu, phụ liệu theo hướng

đại, Công ty cũng tiến hành cải tạo lại

giảm các chất độc hại phù hợp với nhu

cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để

cầu của người tiêu dùng và xu hướng

phù hợp với điều kiện sản xuất mới,

chung của quốc tế. Trong đó, phải kể

phát huy hết công suất của thiết bị.
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Bước tiến Công nghệ
cao và tự động hóa trong khâu kiểm tra
chất lượng với máy cuốn điếu Protos có
công suất 7.000 - 10.000 điếu/phút
và dây chuyền đóng bao Focke có
công suất 350 - 400 bao/phút; Dự án
đầu tư hệ thống hút bụi - cấp sợi
trung tâm cho các máy cuốn ghép tại
Phân xưởng 2 và 3; Dự án đầu tư hệ
thống xử lý mùi cho dây chuyền chế
biến sợi 6 tấn/giờ; Dự án đầu tư thiết
bị đồng bộ cho kho nguyên liệu và
kho thành phẩm.
Đồng thời với công tác di dời,
tháng 5/2010, Công ty Thuốc lá Sài
Gòn đã ký hợp đồng liên doanh với
Công ty Oriental General Trading Inc
(OGTI) thành lập Công ty Liên doanh
Vinataba Oriental (VOC) sản xuất và
kinh doanh thuốc lá. Hiện nay, Công
ty VOC góp vốn liên doanh với Công
ty General Import Export Sarl,
Cameroon (GIES) để sản xuất thuốc
lá điếu tại Cameroon với tên gọi

“Vinataba Oriental Cameroon Joint
Venture Cameroon” (VOOC). Tháng
4/2012, Công ty VOOC đã khánh
thành Nhà máy và chính thức đi vào
hoạt động. Việc xây dựng liên doanh
và đưa thêm một nhà máy vào hoạt
động, một lần nữa, Công ty Thuốc lá
Sài Gòn lại cùng với đối tác đầu tư
dây chuyền, thiết bị hiện đại phục vụ
sản xuất và đáp ứng nhu cầu cao của
thị trường.

HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Nhờ đổi mới công nghệ, thiết bị,
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
phát huy sáng kiến,… mà năng suất
lao động đã cao hơn nhiều so với các
dây chuyền trong nước trước đây;
đồng thời tiết kiệm nhiên liệu và lao
động, tạo cơ sở tăng sản lượng, hạ
giá thành sản phẩm, đảm bảo môi
trường không độc hại. Đến nay, Công
ty Thuốc lá Sài Gòn đã có các phân

xưởng lớn với các thiết bị phục vụ cho
ngành sản xuất thuốc lá điếu vào loại
hiện đại nhất trong khu vực Đông
Nam Á như: Phân xưởng sợi có diện
tích 13.307,5 m2 được trang bị hệ
thống dây chuyền chế biến sợi với
công suất 6 tấn/giờ; Phân xưởng
cuốn điếu và đóng bao với diện tích
11.879 m2 được trang bị 3 dây
chuyền với công suất của mỗi dây
chuyền cuốn điếu là 10.000 điếu/phút
và đóng bao 420 bao/phút... Công ty
đã tạo được uy tín và củng cố thương
hiệu đối với thị trường trong và ngoài
nước. Hệ thống tiêu thụ nội địa của
Công ty trải dài từ Bắc vào Nam với
hơn 120 nhà phân phối và hơn 30 loại
sản phẩm khác nhau. Thị trường
cũng được chia theo nhiều phân khúc
để theo dõi điều tiết hoạt động lưu
thông phân phối, kiểm soát giá cả và
các chế độ hỗ trợ bán hàng. Riêng
năm 2012, doanh thu đạt 6.448 tỷ
đồng, nộp ngân sách nhà nước được
2.273 tỷ đồng. Năm 2013, trong điều
kiện kinh tế, thị trường có nhiều biến
động phức tạp, chính sách thuế, luật
pháp tác động trực tiếp đến việc kinh
doanh, song với sự nỗ lực của trên
3.200 CBCNV Công ty, sản xuất - kinh
doanh vẫn đạt kết quả tốt, nhiều chỉ
tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng, giữ
vững thành tích của các năm trước.
Dự kiến, năm 2013, doanh thu đạt
6.690 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà
nước 2.427 tỷ đồng. Với doanh thu
tăng, đời sống của CBCNV Công ty đã
được nâng lên rõ rệt; giảm tải sức lao
động do máy móc có trình độ tự động
hóa cao; đồng thời với doanh thu
tăng là quá trình mở rộng sản xuất,
tạo thêm nhiều việc làm cho người
lao động. Hiệu quả thu được không
chỉ làm lợi cho Công ty, mà còn đóng
góp tích cực cho ngân sách nhà nước.
Có thể nói, trong những năm qua,
nhờ mạnh dạn vượt khó, tập trung
đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị,
Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tìm được
chìa khóa mở cánh cửa thành công
trong điều kiện hội nhập và cạnh
tranh quốc tế hiện nay v
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