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TỰ TIN, CHỦ ĐỘNG TÌM TÒI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KĨ THUẬT ĐỂ TĂNG NĂNG 
SUẤT LAO ĐỘNG CHO CÔNG TY VÀ QUYỀN LỢI CHO CÔNG NHÂN  

(Tham luận của đại biểu Trịnh Thị Luyện  

 Công nhân Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,  

Kính thưa Đại hội! 

Tôi là Trịnh Thị Luyện, công nhân công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. 

Hiện tôi là Chủ tịch Công đoàn bộ phận dập da, xưởng vô lăng. Sau 9 năm làm công 

nhân, nhất là từ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn, tôi đã có nhiều sáng kiến 

mang lại lợi ích thiết thực cho công ty. Tôi luôn tâm niệm rằng, mình cần cố gắng tìm 

tòi, sáng tạo trong công việc để có nhiều đóng góp hơn cho đơn vị mình làm. Khi cái 

chung tốt lên thì lợi ích của công nhân sẽ được quan tâm nhiều hơn. 

Nhớ lại những ngày đầu về làm việc, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì hầu hết các 

công đoạn của nhà máy sản xuất đều làm theo băng chuyền. Xuất thân từ nông thôn 

nên nhìn thấy công đoạn nào tôi cũng thấy bỡ ngỡ và lo lắng không biết làm cách nào 

để hoàn thành công việc. Từ đó, tôi tự nhắc nhở mình phải cố gắng khắc phục khó 

khăn, quan sát, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đồng nghiệp. Sau một thời gian 

làm quen, tôi có thể thực hiện nhiều công đoạn của dây chuyền với những thao tác 

phức tạp nhất trong thời gian nhanh nhất. Nhờ vậy, tôi đã khắc phục được những sản 

phẩm hỏng và tiết kiệm thời gian làm việc tối đa cho công ty. Hiệu suất làm việc luôn 

từ 110 – 120% so với định mức công ty giao, không để xảy ra hàng lỗi, hàng hỏng. Tôi 

đã được bổ nhiệm làm Tổ trưởng sản xuất chỉ sau 8 tháng làm công nhân trực tiếp sản 

xuất. 

Bằng việc nghiên cứu thực tiễn, tôi đã có những sáng kiến trong việc sắp đặt lại 

vị trí của máy móc, nơi để nguyên vật liệu… cho hợp lý để quá trình sản xuất từ nhập 

liệu đến gia công, vận chuyển, đường đi phải ngắn nhất như dòng nước chảy không bị 
gián đoạn. Khi công ty có đơn hàng mới, tôi tham gia cùng phòng chuẩn bị sản xuất 

các phương án, để sử dụng lượng thiết bị ít nhất trong khoảng diện tích nhỏ nhất. Nhờ 

vậy, công ty có thêm mặt bằng để lắp đặt thêm các máy mới, giảm bớt được lượng 

nhân công dư thừa, nâng năng suất dây chuyền lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, tôi thường 

xuyên sâu sát công nhân, nắm bắt những khó khăn của họ để nghĩ ra các phương án cải 

tiến, nâng cao hiệu quả công việc, cùng với người lao động đề xuất nhiều giải pháp, 

sáng kiến giúp loại bỏ được tình trạng hàng lỗi, góp phần giúp bộ phận dập da liên tục 

dẫn đầu xưởng; vô lăng sản lượng nhiều nhất, chất lượng tốt nhất. 

Năm 2012, tôi đã có sáng kiến: Thiết kế phương pháp nâng cao tỷ lệ hữu dụng 

của nguyên liệu làm vòng da cho vô lăng ô tô. Sau khi đưa vào áp dụng trong sản xuất, 

tỷ lệ hữu dụng được tăng lên 75%, số lượng sản phẩm làm ra được nhiều hơn. Những 

miếng da đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật cho phép. Đề tài đã góp phần tăng thêm 

năng suất với 14.000 sản phẩm/năm, làm lợi cho công ty 2,5 tỷ đồng; vì vậy đã được 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Ngoài ra, tôi cùng 
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đồng nghiệp xưởng vô lăng 5 năm qua đã có 252 sáng kiến cải tiến năng suất lao động, 

làm lợi cho công ty 135 tỷ đồng. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

 Trong hoạt động Công đoàn, tôi thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng đoàn viên; chủ động đề xuất với Ban chấp hành giải quyết các kiến nghị kịp thời 

nên không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tổ chức cho đoàn viên bộ phận mình 

tham gia các hoạt động do công đoàn công ty tổ chức như: Hoạt động thể dục thể thao 

(Giải bóng đá công đoàn Khu Kinh tế, giải GOSEI,...), văn nghệ, du lịch, bảo vệ môi 

trường, tuyên truyền an toàn giao thông, các hoạt động ủng hộ bão lụt, người nghèo... 

 Tôi luôn tâm niệm rằng, làm việc gì thì mình cũng luôn chú tâm và không ngại 

học hỏi. Cái gì hay, tốt thì mình nên tiếp thu, cái gì mình chưa hiểu thì phải hỏi để 

biết, để rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức 

để vững vàng hơn trong công việc. 

 Bên cạnh niềm say sưa với công việc, tôi còn tự nhắc nhở mình không được sao 

nhãng bổn phận đối với gia đình, bởi gia đình chính là tổ ấm, là chỗ dựa tinh thần 

vững chắc. Những lúc ở nhà, tôi luôn chăm chút gia đình của mình chu đáo. Đó cũng 

chính là niềm vui sống của tôi. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

 Những thành tích trên đây của tôi là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không 

ngừng của bản thân, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám đốc cũng như các đồng nghiệp 

trong Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. Nhân dịp này, tôi xin được gửi lời 

cảm ơn chân thành các thành viên trong Ban Giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp 

hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty. Tôi nguyện sẽ tiếp 

tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp một phần nhỏ bé của mình nâng cao 

hiệu quả sản xuất của Công ty cũng như cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân viên, 

nhất là những cán bộ, công nhân viên nữ. 

 Kính chúc các đại biểu dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! 

 Chúc Đại hội thành công! 

 Trân trọng cảm ơn!  

  


