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Cùng bạn đọc trân quý!

Công ty Thuốc lá Thăng Long (tiền thân là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long) gánh trên vai sứ mệnh lịch sử là xây dựng ngành công nghiệp 
Thuốc lá của riêng người Việt Nam, góp phần đưa ngành Công nghiệp Thuốc lá Việt Nam lớn mạnh, hiện đại hóa cùng với các nước trên 
thế giới.

Vì thế, trong suốt 65 năm qua, mỗi thành viên của Thuốc lá Thăng Long đã không ngừng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm mà Đảng 
và Nhà nước giao phó: Đưa Thuốc lá Thăng Long đi đến thành công như ngày hôm nay; trở thành một trong những thương hiệu Thuốc lá 
hàng đầu Việt Nam!

Xây dựng cuốn Kỷ yếu này, Ban biên soạn mong muốn ghi lại những năm tháng hào hùng của 65 năm lịch sử mà Công ty Thuốc lá 
Thăng Long đã dầy công kiến tạo. Một Thuốc lá Thăng Long luôn khát khao cháy bỏng được hòa mình vào dòng chảy hội nhập toàn cầu. 
Với bản lĩnh đã được thử thách qua mọi gian khó, thương hiệu Thuốc lá Thăng Long 65 năm rạng rỡ luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của 
những thế hệ đã khai sinh ra!

Trong 5 năm, khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Thuốc lá Thăng Long đã dần hoàn thiện hệ thống 
quản trị hiện đại, kết nối được năng lực máy móc thiết bị trong Nhóm công ty để thực hiện các đơn hàng gia công lớn, nâng sản lượng và 
doanh thu lên một tầm cao mới. Công ty Thuốc lá Thăng Long ngày càng khẳng định vai trò của một thương hiệu uy tín trên thị trường trong 
và ngoài nước.

Sự thành công của Thuốc lá Thăng Long ngày hôm nay là trái ngọt của 65 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, 
cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty. Chúng ta luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, 
luôn tự hào về chặng đường mà Công ty đã trải qua từ những ngày đầu thành lập đầy gian nan thử thách. Tất cả những điều đó đã được 
tái hiện trong cuốn Kỷ yếu “65 năm phát triển và hội nhập (1957-1922)”.

Trong quá trình thực hiện, sẽ không tránh khỏi những sơ suất, Ban biên soạn rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn 
thiện Kỷ yếu trong những lần xuất bản sau.

Trân trọng!

BAN BIÊN TẬP

LỜI TỰA
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THƯ CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, 
BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI ĐINH TIẾN DŨNG 
CHÚC MỪNG CÔNG TY THUỐC LÁ 
THĂNG LONG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 65 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Thân gửi các đồng chí cán bộ, công nhân viên, 
người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long!

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty Thuốc lá 
Thăng Long (06/01/1957 - 06/01/2022), thay mặt Thành ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, 
tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người 
lao động Công ty lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình 
cảm tốt đẹp nhất!

65 năm qua, kể từ ngày bao thuốc lá mang thương 
hiệu Thăng Long đầu tiên được xuất xưởng, Công ty Thuốc 
lá Thăng Long đã nỗ lực vượt bậc với ý chí quyết tâm cao 
và khát vọng cống hiến mạnh mẽ. Nên chỉ sau hai năm đi 
vào hoạt động, Nhà máy đã sản xuất hàng chục triệu bao 
thuốc lá đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu được 
lô hàng thuốc lá đầu tiên sang Liên bang Xô Viết. Sự kiện 
này là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với cán bộ, công 
nhân viên, người lao động Công ty, mà còn là niềm vinh dự 
đối với Hà Nội. Bởi sau ngày hòa bình lập lại, trong khi sản 
xuất kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, một doanh nghiệp non 
trẻ của Thủ đô đã có hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Càng 
có ý nghĩa hơn, khi nhờ đó, Việt Nam đã ghi tên mình trên 
thị trường ngành Thuốc lá quốc tế. Nhờ những thành công 
bước đầu này Nhà máy Thuốc lá Thăng Long đã vinh dự 
được Bác Hồ ba lần về thăm. Đây là niềm động viên to lớn, 
khích lệ các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động 
vững tin bước vào thời kỳ đổi mới. 
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Từ đó đến nay, trải qua nhiều bước thăng trầm, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã vượt qua để phát triển và không 
ngừng lớn mạnh. Công ty đã có nhiều giải pháp để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung lắp đặt mới dây 
chuyền thiết bị hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, nhằm đảm bảo công suất, chất lượng sản phẩm thuốc lá bao, 
hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao 
động, nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 trên 4.000 tỷ đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện chủ trương và quy hoạch phát triển của Thủ đô, chuyển các nhà máy ra 
khỏi nội đô, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã thực hiện di dời tới địa điểm mới. Đây là sự gương mẫu, hy sinh rất đáng 
được ghi nhận vì một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời đây cũng là định hướng đúng đắn, lâu 
dài của Công ty trong chiến lược phát triển, bởi trong nền sản xuất công nghiệp hiện đại, rất cần thiết phải được đầu tư 
cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và quan trọng là 
phải đảm bảo được vấn đề môi trường. Thành phố sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng Công ty Thuốc lá Thăng Long trong 
việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và thành quả to lớn của 65 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, mỗi 
cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa 
để vượt qua khó khăn, thách thức; tự tin, vững bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới; sản xuất kinh doanh thuốc lá 
đạt hiệu quả cao nhất để đóng góp vào sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế của Thủ đô, đất nước cả trước mắt và lâu dài. 

Nhân dịp này, một lần nữa, xin chúc tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long 
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Thành ủy Hà Nội



THƯ CHÚC MỪNG
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 
GỬI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 
NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Thân ái gửi tập thể cán bộ, nhân viên, người 
lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long!

Hôm nay, tôi rất vui được thay mặt Ban cán 
sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp gửi đến các thế hệ cán 
bộ, nhân viên, người lao động Công ty Thuốc 
lá Thăng Long những tình cảm tốt đẹp và lời 
chúc mừng nồng hậu nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập Công ty Thuốc lá Thăng Long 
(06/01/1957 - 06/01/2022).

Kể  từ ngày Thuốc lá Thăng Long xuất xưởng 
bao thuốc lá đầu tiên là sản phẩm của trí tuệ xã 
hội chủ nghĩa. Trải qua mọi thăng trầm cùng đất 
nước, trong mọi giai đoạn, từ những năm đầu 
thành lập, cho đến những năm tháng chiến tranh 
thống nhất đất nước, và đặc biệt là trong những 
năm đổi mới, chúng ta luôn thấy một Thuốc lá 
Thăng Long trên ngôi vị doanh nghiệp hàng đầu 
của ngành công nghiệp Thuốc lá Việt Nam. Điều 
này thật đáng tự hào!



Đầu năm 2020, Công ty hoàn thiện công tác di dời, hoàn thành tâm nguyện và khát khao cháy bỏng của nhiều thế hệ lãnh 
đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty về một nhà máy hiện đại, với chi phí đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Công ty đã về đích năm với sản lượng tiêu thụ gần 1,6 tỉ bao thuốc lá, đạt doanh thu hơn 6.656 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu 
chiếm hơn 39%. Chặng đường vinh quang 65 năm qua cho thấy năng lực của một thương hiệu Thuốc lá hàng đầu Việt Nam, 
một thương hiệu không thể thay thế!

Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long trong 
65 năm qua! Tôi hoan nghênh con đường mà Công ty Thuốc lá Thăng Long đã lựa chọn để đưa một đơn vị quốc doanh Nhà 
nước vươn lên trở thành Nhóm công ty mẹ - công ty con hoạt động hiệu quả.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng những thành tích mà Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đạt được trong suốt 65 năm xây dựng 
và trưởng thành. Chúc Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thành công hơn nữa, giữ vững danh 
hiệu đơn vị dẫn đầu của ngành công nghiệp Thuốc lá Việt Nam!

Thân ái!

Nguyễn Hoàng Anh
Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBQLVNNTDN
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65 năm xây dựng và phát triển, với khát vọng và niềm 
tin chiến lược, với tinh thần vừa sản xuất vừa chống 
giặc, với nhận thức về pháp lý và sớm hình thành 

văn hóa Công ty, các thế hệ lãnh đạo và người lao động của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long đang khoác lên mình một sắc diện 
mới. Đây là thời khắc lịch sử minh chứng cho sự trường tồn, sứ 
mệnh tiên phong, xứng tầm là mũi nhọn chiến lược của ngành 
Thuốc lá Việt Nam. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ lãnh 
đạo và người lao động Công ty Thuốc lá Thăng Long về những 
thành tựu to lớn trong suốt 65 năm qua.

CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

KHÁT VỌNG 
VÀ NIỀM TIN 
CHIẾN LƯỢC

TS. HỒ LÊ NGHĨA
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Free Hand
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CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Những thành tựu này được thể hiện khá toàn diện cả về lượng và chất. Từ những bước đầu xây dựng với rất nhiều khó 
khăn, vừa học vừa làm, nay đã là một Công ty có quy mô và công nghệ - kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trong khu vực. Công ty 
đang xếp hàng đầu toàn ngành trên các tiêu chí sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội, đáp 
ứng tốt sự thay đổi của thị hiếu tiêu dùng bằng những quyết sách phát triển sản phẩm mới đa dạng hơn về quy cách, chất 
lượng, thẩm mỹ từ vỏ bao đến từng điếu thuốc. Sự điều chỉnh chiến lược này chính là những thay đổi mang ý nghĩa lớn cho 
sứ mệnh vốn có và là nhân tố cốt lõi để ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với thị 
phần gần 90% tại thị trường phía Bắc, và đang tiến dần vào thị trường phía Nam, Công ty Thuốc lá Thăng Long là một trong 
những động lực tăng trưởng quan trọng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong thời gian vừa qua. 

Thời gian tới, bên cạnh những khó khăn hiện hữu đối với ngành công nghiệp thuốc lá - một ngành sản xuất kinh doanh 
có điều kiện và rất đặc thù, sự vận động và thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại cùng với tốc độ phát triển của khoa học 
công nghệ và yêu cầu ngày càng cao của thị trường sẽ đặt ra cho Công ty nhiều thách thức mới. Vì vậy, để không chỉ tiếp 
tục giữ vững mà còn tạo dựng thêm nhiều thành tựu mới trong chặng đường phía trước, Công ty Thuốc lá Thăng Long cần 
đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề có tính chiến lược. 

Thứ nhất, cần tích cực tiếp cận và vận hành hệ thống quản trị hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ 
thông tin vào quản trị sản xuất, quản trị bán hàng, và quản trị tài chính. Cần tiếp tục rà soát, tái cơ cấu hệ thống quản trị theo 
hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của Công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và 
nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp của Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở phân công chuyên môn 
hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con; đồng thời đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị 
đối với các công ty con để vận hành bộ máy với hiệu quả cao.

Thứ hai, cần thống nhất nhận thức coi thị trường là mặt trận hàng đầu và phát triển thị trường trên cơ sở một cơ cấu sản 
phẩm phù hợp để tránh phân tán và triệt tiêu nguồn lực. Công ty cần tiếp tục tái cơ cấu sản phẩm/chủng loại sản phẩm một 
cách quyết liệt, dần tiến tới thu hẹp danh mục sản phẩm, loại bỏ những sản phẩm không còn phù hợp với nhu cầu của thị 
trường, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Công ty cần nhận diện, cập nhật 
nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của các vùng thị trường phía Nam để phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu mạnh 
“Thăng Long”, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc phát triển sản phẩm mới của nhóm Công ty mẹ - Công ty 
con, tránh lãng phí các nguồn lực, đồng thời có kế hoạch đầu tư mạnh hơn về vật lực và nhân lực trình độ cao cho công tác 
nghiên cứu phát triển và thị trường. 
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Ưu tiên đầu tư cho chiến lược xuất khẩu chủ động, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hiệu quả hơn 
công tác sản xuất xuất khẩu, không chỉ củng cố thị trường xuất khẩu truyền thống thông qua các đối tác lớn, 
mà còn tận dụng các cơ hội của hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng hoạt động xuất khẩu thuốc 
lá điếu sang thị trường các nước có nhu cầu tiêu dùng thuốc lá cao, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững 
hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu.

Bên cạnh đó, Công ty cần sớm tiếp cận, nắm bắt xu hướng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, mở rộng hợp 
tác quốc tế để hướng đến chủ động sản xuất tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu. 

Thứ ba, ưu tiên hơn cho chiến lược phát triển nhân lực. Bên cạnh những người lãnh đạo có tầm nhìn, 
nhạy bén và giàu khát vọng phát triển, Công ty Thuốc lá Thăng Long đang sở hữu đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên trẻ tuổi, hoài bão, tiềm năng. Nếu được quan tâm đào tạo, thử thách, rèn luyện để trưởng thành trong 
thực tiễn, họ sẽ trở thành tài sản vô giá của Công ty trong những bước đường phát triển phía trước. Công ty 
cần có chiến lược ưu tiên phát triển nhân sự quản trị các cấp, nhân sự phối chế, chuyên môn, kỹ thuật có trình 
độ cao thông qua chế độ tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, bố trí công tác phù hợp, tạo động lực, tinh thần cống 
hiến và sự gắn bó lâu dài với Công ty. Đây chính là một trong những chìa khóa quan trọng để Công ty đáp ứng 
những đòi hỏi từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng như những thay đổi nhanh 
chóng của thị hiếu tiêu dùng, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

Mặc dù chúng ta đã rất quyết liệt để có được thành công, song thiết nghĩ, đôi lúc chúng ta cần điềm tĩnh 
lại để suy ngẫm, để nhìn lại, và nói hình ảnh hơn là để tư duy lại tương lai vì tương lai là một đường cong chứ 
không phải đường thẳng. Và chiến thắng sẽ thuộc về những ai biết đứng trước đường cong của sự thay đổi.

Chúc mừng ngày kỷ niệm lịch sử, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin chúc Công ty Thuốc lá Thăng 
Long thịnh vượng, trường tồn và xin trao gửi một niềm tin lớn lao - không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ 
bằng lòng, không bao giờ đứng lại tự hào một mình.
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Hôm nay, trong không khí ngập tràn sắc xuân mới, chúng 
ta kỷ niệm 65 năm - Ngày thành lập Công ty Thuốc lá 
Thăng Long và vinh dự đón nhận Huân chương Lao 

động hạng Nhất lần thứ hai.

Nhìn lại chặng đường 65 năm, từ ngày đầu thành lập Nhà 
máy với quy mô nhỏ, máy móc, thiết bị lạc hậu… nhưng Nhà 
máy đã sản xuất được nhiều mác thuốc nổi tiếng mà đến nay 
còn mãi khắc sâu trong tâm trí mọi người như Thăng Long, Thủ 
Đô, Điện Biên, Sa Pa… ghi dấu bước khởi đầu tốt đẹp của một 
doanh nghiệp non trẻ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội - trái tim của 
Tổ Quốc. Trong quá trình hoạt động, Thuốc lá Thăng Long đều 
có những bước chuyển mình phù hợp với tiến trình đi lên của 
đất nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh 
doanh, xác lập nhiều mốc ghi dấu sự trưởng thành ngoạn mục, 
đã khẳng định vị trí Thuốc lá Thăng Long - Thương hiệu hàng đầu 
của Thuốc lá Việt Nam.

THÔNG ĐIỆP
CỦA LÃNH ĐẠO 
CÔNG TY THUỐC LÁ 
THĂNG LONG

ÔNG NGUYỄN QUANG HUY
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Thăng Long

Free Hand



65 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1957 - 2022)
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

THANG LONG TOBACCO COMPANY 65 YEARS OF DEVELOPMENT AND INTEGRATION (1957 - 2022) 2165 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1957 - 2022)
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

THANG LONG TOBACCO COMPANY 65 YEARS OF DEVELOPMENT AND INTEGRATION (1957 - 2022) 21

65 năm qua, Công ty đã nhiền lần vinh dự được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta và lãnh 
đạo một số nước bạn đến thăm và làm việc. Đặc biệt, Thuốc lá Thăng Long là đơn vị duy nhất của Ngành Thuốc lá được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về thăm 3 lần, trò chuyện với cán bộ, nhân viên, người lao động, Người đã căn dặn: “Các cán bộ, công nhân trong 
Nhà máy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ nước nhà, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho”. Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và người lao động Công 
ty luôn nỗ lực không ngừng với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm đảng viên, người 
đứng đầu đơn vị, tính gương mẫu của cấp ủy, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng… hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao, phát triển Công ty hiện đại, bền vững và có hiệu quả cao.

Trong suốt quá trình hoạt động, Thuốc lá Thăng Long kiên định thực hiện tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với 
từng giai đoạn, với tình hình thực tế của từng đơn vị, luôn đi đầu đổi mới cơ chế quản lý, máy móc thiết bị, công nghệ, tạo ra 
những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Các đơn vị đã có sự phối kết 
hợp tốt, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ nên sản xuất kinh doanh liên tục phát triển, bảo toàn và phát triển vốn, đảm 
bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia có hiệu quả vào công 
tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. 

Công ty đã xác lập các đỉnh cao mới về sản xuất kinh doanh, doanh thu lọt top “Doanh nghiệp nghìn tỷ”. Nhãn hiệu thuốc 
lá “Thăng Long” là sản phẩm tiêu thụ đứng đầu thị trường trong nước. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự thành công của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long trong 65 năm xây dựng, trưởng thành và liên tục phát triển.

Với kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, 
đoàn thể và nhiều cá nhân của Công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và rất 
nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Cờ thi đua, danh hiệu thi đua cao quý khác.  

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến lãnh đạo cấp trên; xin cảm ơn và tri ân các thế hệ lãnh đạo, 
cán bộ, công nhân viên, người lao động đã và đang chung tay xây dựng và phát triển Thuốc lá Thăng Long lớn mạnh như ngày 
hôm nay, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối khi đặt tên cho Nhà máy có ý nghĩa bay lên giữa Thủ đô ngàn 
năm văn hiến. 

Xin tri ân đến tất cả các khách hàng, đối tác - những người luôn sát cánh, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. Quý 
vị đã có sự phối hợp, gắn bó hữu cơ với Công ty trong chặng đường đã qua. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn quý vị vì lợi 
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ích lâu dài tiếp tục ủng hộ, phối hợp tốt hơn nữa, cùng nhau đạt những thành công mới, những vinh quang mới. Công ty sẽ cùng quý vị 
thảo luận, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như tăng cường mối quan hệ đồng hành để phát triển bền vững. 

Dự báo chặng đường tới, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức 
tạp khó lường mà trước mắt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công 
ty Thuốc lá Việt Nam nói chung và Thuốc lá Thăng Long nói riêng. 

Mặt khác, chúng ta đang ở vào thời khắc chuyển giao công nghệ 4.0 với nhiều hy vọng tích cực hơn đối với nền kinh tế cũng như 
những dự định, ước mong tốt đẹp cho mỗi người. Vì vậy, Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người 
lao động Công ty phát huy truyền thống quý báu, tương thân tương ái, đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản 
xuất, kinh doanh. Đặc biệt là các bạn trẻ hãy cùng nhau rèn đức, luyện tài, ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ 
hiện đại để trở thành một lớp người mới, một nguồn nhân lực có tri thức cao và nỗ lực cống hiến tiếp tục sự nghiệp dựng xây, phát triển 
Thuốc lá Thăng Long để xứng đáng với các thế hệ cha, anh đi trước và tạo tiền đồ vững vàng cho các thế hệ mai sau.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Chính phủ, sự lãnh đạo sáng suốt của cấp trên, chúng tôi sẽ tiếp tục 
phát huy trí tuệ tập thể, Đảng ủy thống nhất lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong bộ máy điều hành, tổ chức Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên để phát huy nội lực, khai thác triệt để nguồn lực sẵn có, tận dụng mọi cơ hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ mọi mặt hoạt 
động trong toàn Nhóm Công ty với hiệu quả cao nhất. Đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt 
trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh, từ thiện xã hội, vì một Thuốc lá Thăng Long phát triển và bền vững.

Quyết tâm phát triển Thuốc lá Thăng Long vượt bậc “Xác lập các đỉnh cao mới - Vươn tầm cao mới”!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Quang Huy
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Công ty Thuốc lá Thăng Long
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CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ / (HONORABLE AWARDS)
Năm 1960 Huân chương Lao động Hạng Nhì
1960 - Labor Medal, Second Class
Năm 1996 Huân chương Lao động Hạng Nhất
1996 - Labor Medal, First Class
Năm 2001 Huân chương Độc lập Hạng Ba
2001 - Independence Medal, Third Class
Năm 2002 Huân chương chiến công Hạng Ba
2002 – Victory Medal, Third Class
Năm 2006 Huân chương Bảo vệ tổ quốc Hạng Nhì
2006 – National Defense Service Medal, Second Class
Năm 2006 Huân chương Độc lập Hạng Nhì
2006 – Independence Medal, Second Class
Năm 2011 Huân chương Độc lập Hạng Nhất
2011 - Independence Medal, First Class
Năm 2012 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất
2012 – National Defense Service Medal, First Class
Năm 2017 Huân chương Lao động Hạng Nhì
2017 – Labor Medal, Second Class
Năm 2021 Huân chương Lao động Hạng Nhất
2021 – Labor Medal, First ClassNgoài ra Công ty Thuốc lá Thăng Long còn vinh dự đón nhận nhiều Cờ thi 

đua, Bằng khen, Giấy khen và các Danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành trao tặng
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Huân chương 
Độc lập hạng Nhất

Independence Medal, First Class

Huân chương 
Độc lập hạng Nhì

Independence Medal, Second Class

Huân chương 
Lao động hạng Nhất

Labor Medal, First Class

Huân chương 
Lao động hạng Nhì

Labor Medal, Second Class

Huân chương 
Độc lập hạng Ba

Independence Medal, Third Class 

Huân chương 
Chiến công hạng Ba

Victory Medal, Third Class

Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc Hạng Nhất

National Defense Service 
Medal, First Class

            

Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc Hạng Nhì

National Defense Service 
Medal, Second Class
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