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CHIỀU 23/3, ỦY BAN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI XEM XÉT, THẢO LUẬN 
VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ 
MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN 
ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2022.

Trong đợt 2 của phiên họp thứ 9 (từ 
ngày 22 đến 25/3), Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua 
một số nghị quyết quan trọng.  Cụ 

thể, ngày 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
xem xét, thông qua nghị quyết về mức thuế bảo 
vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến 
hết ngày 31/12/2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình 
bày tờ trình của Chính phủ báo cáo, Chủ nhiệm 
Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội trình 
bày báo cáo thẩm tra. Các thành viên của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận.

Cuối phiên họp về nội dung này, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị 
quyết.

Trước đó, hôm 13/3, Chính phủ đã thông 
qua dự thảo về mức thuế bảo vệ môi trường đối 
với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12 để 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, 
thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội trong ngày 14/3/2022 cho 
phép bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương 

trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, trình 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một 
phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút 
gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu 
liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa 
ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính 
phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội trong ngày 14/3/2022 về dự án Nghị 
quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo 
quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình 
tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Nếu được thông qua, dự kiến mức giảm mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 
đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 
1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu 
hỏa là 700 đồng/lít. Thời gian áp dụng theo đề 
xuất của Bộ Tài chính là từ ngày 1/4 đến ngày 
31/12.

Việc giảm giá xăng dầu hoặc điều hành để 
biên độ tăng của giá xăng dầu (khi thị trường 
thế giới có biến động lớn) ở mức chấp nhận 
được là mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước, 
nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn 
nguyên liệu này.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/3, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng để thực 

hiện được yêu cầu này, Chính phủ cần sớm 
trình các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra 
và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 
thông qua Nghị quyết về giảm thuế môi trường 
đối với xăng dầu ngay tại phiên họp lần thứ 9 
đợt 2 trong tháng 3 này, để có thể tiến hành 
thực hiện ngay từ đầu tháng 4.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng 
dầu là cách làm nhanh nhất, tác động trực tiếp 
nhất tới việc giảm giá hoặc thu hẹp biên độ tăng 
của giá xăng dầu, không gây sốc cho người dân, 
doanh nghiệp, là cách làm cấp bách, kịp thời 
như đề nghị của Bộ Tài chính...

Thường vụ Quốc hội xem xét 
giảm thuế bảo vệ môi trường 
để hạ giá xăng dầu

HM

Tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề 
xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để hạ giá xăng dầu. 
Ảnh minh hoạ



Trong năm 2021, thành phố Hồ Chí 
Minh đã chịu tác động nặng nề bởi 
dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến 
mọi mặt đời sống và sinh kế của 

người dân. Mặc dù vậy, thành phố đã nỗ lực 
để vượt qua khó khăn, đưa ra nhiều mô hình 
hay để kiểm soát dịch bệnh. Từ đó, thành phố 
đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình 
thường mới, duy trì các hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

Kinh tế thành phố mặc dù có tăng trưởng 
thấp nhưng vẫn có nhiều điểm sáng rất đáng 
trân trọng: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 

trên 381.000 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán. 
Cùng với đó, thành phố đã thu hút nguồn vốn 
FDI đạt 7,23 tỷ USD, bằng 138,6% so với năm 
2020. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu tăng 
2,8%, nhập khẩu tăng 24,9% so với cùng kỳ. 
Năm 2021, thành phố có 5/9 ngành dịch vụ có 
mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, điển hình 
như: thông tin và truyền thông, tài chính - ngân 
hàng - bảo hiểm, hoạt động khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo, hoạt động y tế và 
cứu trợ xã hội. Trong hai tháng đầu năm 2022, 
kinh tế - xã hội của thành phố phục hồi khá 
nhanh. Trong đó, thu ngân sách 2 tháng đầu 
năm đã đạt 89.000 tỷ đồng, đạt 23% dự toán 
năm. Trong một ngày làm việc, thành phố thu 
khoảng 2.200 tỷ, bằng số thu của một số tỉnh 
trong một năm. TP. Hồ Chí Minh vẫn luôn là 
đầu tàu kinh tế, đóng góp ngân sách lớn cho cả 
nước. Do đó, thúc đẩy sự phát triển của TP. Hồ 
Chí Minh chính là thúc đẩy sự phát triển cho 
cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đánh giá. 

Chủ tịch Quốc hội tặng TP. Hồ Chí Minh 5 
chữ T, đó là: “Tự hào - Tự tin - Trí tuệ - Toàn tâm 
- Toàn ý”. Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Có 5 chữ 
T này ắt sẽ thành công, từ đó tạo ra quyết tâm 

cho thành phố”.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá 

cao việc TP. Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận, 
đánh giá các tồn tại, khó khăn mới sắp tới khi 
giá nhiên liệu tăng, tăng nguy cơ lạm phát. 
Cùng với đó, ông cho biết, thành phố nên tiếp 
tục duy trì những động lực và tìm kiếm những 
động lực tăng trưởng mới để phát triển. Thành 
phố cũng cần rà soát lại chương trình phục 
hồi kinh tế cho phù hợp với chương trình của 
Chính phủ. Song song với đó phải tiếp tục kiểm 
soát dịch bệnh, xây dựng bộ máy trong sạch 
vững mạnh, kỷ cương. 

Trong các đề xuất của thành phố đưa ra 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc 
hội đã đồng thuận với một số đề xuất của 
thành phố. Điển hình là đề xuất về điều chỉnh 
tăng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và đề án phát triển thành phố thành 
trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài ra, Chủ tịch 
Quốc hội ủng hộ việc thành phố cần có cơ chế 
chính sách đặc thù để phát triển. Đối với kiến 
nghị cơ chế đặc thù cho TP. Thủ Đức, Chủ tịch 
Quốc hội đề nghị thành phố có báo cáo xin ý 
kiến Bộ Chính trị trước.

Giấy phép hoạt động báo chí số 72 /GP-BTTTT 
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/2/2020.     

Tổng Biên tập:
PGS. TS. HOÀNG XUÂN LÂM

Phó Tổng Biên tập:
NHỮ THÚY HƯƠNG QUỲNH

Thư ký tòa soạn:
TRẦN NGỌC KHA

Trình bày: 
NHỮ ĐỨC HIẾU

Tòa soạn: Tầng 6, tòa nhà 144 Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.    
 Điện thoại: 024. 6682 5543  
Email: tkts@doanhnghieptiepthi.vn
In tại Công ty  TNHH MTV in Ba Đình - Bộ Công an. 
Văn phòng đại diện phía Nam: Số nhà 16C, 
đường số 8, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, 
TP.HCM    
Điện thoại: 028.66849307
 Fax: 028.66849307   

www.doanhnghieptiepthi.vn 

Sự kiện

CHIỀU 20/3, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐÃ CÓ BUỔI LÀM 
VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT QUẢ 
CÔNG TÁC NĂM 2021, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 VÀ TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA QUỐC HỘI. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BÀY 
TỎ: "TP. HỒ CHÍ MINH PHỤC HỒI NHANH VÀ ĐÓ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ 
NIỀM PHẤN KHỞI CỦA RIÊNG THÀNH PHỐ MÀ CÒN LÀ NIỀM VUI MỪNG 
CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC. MỪNG ĐẾN PHÁT KHÓC 
CHỨ KHÔNG PHẢI ĐƠN GIẢN ĐÂU!".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với TP. HCM chiều 20/3. Ảnh: Việt Dũng 

Chủ tịch Quốc hội: 
TP. HỒ CHÍ MINH PHỤC HỒI NHANH CHÓNG, 
MỪNG ĐẾN PHÁT KHÓC!

Văn Minh

TẠP CHÍ
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Sự kiện

Phóng viên: Ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh 
đạo tỉnh đã tỏa đi khắp nơi để triển khai các 
chương trình lớn của Nghị quyết 04-NQ/TU. Đến 
nay, việc triển khai thực hiện như thế nào, thưa 
ông?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Trên cơ sở Nghị 
quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy ban hành, 
UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 213/KH-
UBND ngày 22/12/2021 về thực hiện Nghị quyết 
04 của Tỉnh ủy.

Từ khi có Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và Kế 
hoạch 213 của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tập 
trung triển khai quyết liệt để đưa nghị quyết đi 
vào thực tế. Cụ thể: Từ đầu năm đến nay UBND 
tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp và làm việc cụ 
thể với các ngành có liên quan và địa phương để 
định hướng các đơn vị xây dựng kế hoạch trên 
từng lĩnh vực.

 Ngày 16/02/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm 
việc với các sở, ngành và địa phương liên quan 
đến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/
TU về lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Ngày 17/2/2022, lãnh đạo UBND tỉnh làm 
việc với các sở, ngành, địa phương về lĩnh vực 
nông nghiệp. Ngày 18/2/2022 lại tiếp tục họp 
cùng các tổ chức, đơn vị về lĩnh vực du lịch… Chỉ 
trong 2 tháng đầu năm nay, tỉnh vừa ăn Tết vừa 
sắp xếp các cuộc họp. Có đến 90 cuộc họp trong 
2 tháng đầu năm, bình quân 2 cuộc họp/ngày 
đủ thấy sự quyết tâm của địa phương trong việc 
đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Phóng viên: Nông nghiệp luôn là thế mạnh 
của tỉnh Hậu Giang. Thời gian qua, ngành nông 
nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch 

COVID-19. Tình hình đầu năm nay thế nào, thưa 
ông?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Tình hình sản 
xuất nông nghiệp đầu năm nay đạt kết quả tốt. 
Diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng, vật 
nuôi đều tăng so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất 
và tiêu thụ nông sản đáp ứng tốt nhu cầu thị 
trường tiêu thụ trong tỉnh, nhất là trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Lúa Đông Xuân: Xuống giống được 76.626 
ha, đạt 100,6% kế hoạch. Lúa Hè Thu: Xuống 
giống được 2.517 ha, đạt 3,3% kế hoạch. Mía 
niên vụ 2021 - 2022 hiện nay đã xuống giống 
được 3.114 ha. Rau màu các loại: Xuống giống 
được 10.692 ha, đạt 41,9% kế hoạch (kế hoạch 
25.500 ha), tăng 24,9% so với cùng kỳ; trong đó, 
cây rau đậu là 9.651 ha, cây bắp là 819 ha, cây 
có chất bột là 222 ha.

Tổng diện tích cây ăn trái 43.350 ha, đạt 
96,3% kế hoạch (kế hoạch là 45.000 ha), tăng 
4% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây có múi là 
13.184 ha, xoài 3.124 ha, mít 8.421 ha, mãng 
cầu 693 ha, khóm 2.908 ha, còn lại cây ăn trái 
khác 14.935 ha. Tổng sản lượng 502.547 tấn, 
đạt 93,1% kế hoạch (kế hoạch 540.000 tấn), 
tăng 0,6% so với cùng kỳ. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: Đàn heo 
141.127 con, tăng 14,5% so với cùng kỳ; đàn gia 
cầm 4.193 ngàn con, giảm 4,2% so với cùng kỳ; 
đàn trâu bò 4.924 con, giảm 3,9% so với cùng 
kỳ.

Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh được 
72,4 ha, tăng 2,55% so với cùng kỳ; lũy kế được 
1.996 ha, đạt 23,1% kế hoạch (kế hoạch 8.650 
ha), tăng 1,8% so với cùng kỳ, tổng sản lượng 
thủy sản ước đạt 10.910 tấn, tăng 2,05% so 
cùng kỳ, trong đó: Sản lượng nuôi trồng 10.406 

tấn, khai thác nội địa 504 tấn.
Phóng viên: Du lịch cũng được xem là một 

trong 4 mũi nhọn phát triển Hậu Giang. Sau thời 
kỳ giãn cách, tình hình du lịch trong tỉnh đã khởi 
sắc lại chưa, thưa ông? Kết quả thế nào?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Trong 2 tháng 
trước và sau Tết, du lịch đã khởi sắc. Riêng 
tháng 2/2022, toàn tỉnh ước đón 32.300 lượt 
khách tham quan du lịch, tổng doanh thu ước 
đạt khoảng 14,5 tỷ đồng (số lượt khách và tổng 
doanh thu tăng hơn 9 lần so với tháng trước). 
Lũy kế đón 35.800 lượt khách tham quan du 
lịch, tổng doanh thu đạt 16,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch chung, trong giai đoạn 2021 
- 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát 
triển 2 sản phẩm du lịch đặc trưng là: Dự án 
Khai thác Tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà 
No đi vùng khóm Cầu Đúc - Khu Căn cứ Tỉnh ủy 
Cần Thơ tại thành phố Vị Thanh và dự án Khai 
thác Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 
gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn huyện 
Phụng Hiệp và chợ nổi Ngã Bảy. 

Đi cùng với 2 sản phẩm này, ngành du lịch sẽ 
xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng bằng 
việc phát triển các sản phẩm OCOP để làm quà 
lưu niệm phục vụ du khách, tìm kiếm các điểm 
tham quan du lịch mới gắn với di sản văn hóa 
phi vật thể, bảo tàng, di tích đều khắp các địa 
phương; nâng chất các câu lạc bộ đờn ca tài tử, 
các loại hình nghệ thuật dân tộc Khmer, Hoa... 
để giới thiệu với du khách.

Để thực hiện điều đó, trước mắt ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bố trí vốn đầu 
tư cơ sở hạ tầng cho Chợ nổi Ngã Bảy và các 
điểm du lịch tại huyện Châu Thành A, thành 
phố Vị Thanh; đồng thời, lập quy hoạch kêu 
gọi đầu tư Hồ Tam Giác, Hồ Đại Hàn, Hồ Sen, 
hình thành chuỗi du lịch nghỉ dưỡng mới vào 
năm 2023; ứng dụng chuyển đổi số quảng bá 
xúc tiến du lịch; đầu tư dự án đường tỉnh 926B - 
tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng 
Hiệp - tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó, ngành còn 
ra sức kêu gọi thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác 
phát triển các dự án du lịch với Thành phố Hồ 
Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông 
Cửu Long, hoàn chỉnh dự án Khu du lịch sinh 
thái Việt Úc - Hậu Giang, dự án Chợ Du lịch Xà 
No, dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao đưa vào khai 
thác trong năm 2022 nhằm thu hút tối đa khách 
quốc tế, khách nội địa, tạo bước khởi sắc mạnh 
mẽ cho du lịch Hậu Giang trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.

NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU 
GIANG BAN HÀNH NGÀY 26/11/2021 ĐƯA RA 4 TRỤ CỘT ĐỂ PHÁT TRIỂN 
TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO. THEO ĐÓ, 
4 LĨNH VỰC GỒM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH SẼ 
ĐƯỢC HẬU GIANG TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH. TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ 
TIẾP THỊ ĐÃ CÓ CUỘC PHỎNG VẤN ÔNG TRƯƠNG CẢNH TUYÊN, PHÓ 
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH, VỀ NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA 
KẾ HOẠCH NÀY TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh Hậu Giang.

Bốn mũi nhọn 
đưa Hậu Giang lên tầm cao mới

Hồng Ân - Văn Dương (thực hiện)

Một góc TP. Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang.

TẠP CHÍ
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Sự kiện

Chương trình OCOP - Động lực 
thúc đẩy thế mạnh của địa phương

 Lào Cai là tỉnh có nhiều điều kiện để phát 
triển ngành nông nghiệp đa dạng hoá các mặt 
hàng nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ 
lực. Do vậy, Chương trình OCOP được nhận định 
là hướng đi đúng trong phát triển sản xuất sản 
phẩm nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị, đưa 
nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh 
tế thị trường. Từ khi triển khai, Chương trình 
OCOP đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của 
các chủ thể tham gia. Đến nay, chương trình đã 
trở thành phong trào thi đua ý nghĩa giữa các 
địa phương trong tỉnh, nhận được sự hưởng 
ứng của người dân và cấp ủy, chính quyền.

Với những cách làm mới, cụ thể, các sản 
phẩm nông sản, đặc sản của địa phương đã có 
sự phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có 123 
sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao đến 4 
sao; có 71 doanh nghiệp, hợp tác xã với 266 
sản phẩm đã gắn tem truy xuất nguồn gốc QR-
Code, 60 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia 
tương tác, giới thiệu quảng bá trên hệ thống 
thương mại điện tử… Có thể khẳng định, nông 
sản Lào Cai đã có chỗ đứng vững chắc tại thị 
trường trong nước và từng bước vươn ra thị 
trường quốc tế.

Lộ trình vững chắc cho các sản 
phẩm OCOP

Để nâng tầm các đặc sản của từng vùng 
quê, biến những đặc sản thông thường thành 
những sản phẩm có chất lượng, Lào Cai đã tập 
trung rất cao cho Chương trình OCOP. Trước 
đây, các loại nông sản được ít người biết đến 

nhưng đến nay sau 
khi tham gia OCOP, 
đã được nhiều người 
quan tâm hơn. Bên 
cạnh đó, khi tham gia 

OCOP, các sản phẩm 
đã được chuẩn hoá lại 

quy trình sản xuất, từ 
nguyên liệu đầu vào, bao 

bì, nhãn mác, thương hiệu 
từ đó Lào Cai xây dựng lộ 

trình quảng bá, tiêu thụ.
Các hoạt động hỗ trợ Chương 

trình OCOP của tỉnh đã được tổ chức 
thực hiện chuyên nghiệp, có chiều sâu, 
bước đầu đã hình thành đội ngũ cán bộ 

triển khai chương trình các cấp năng động, nhiệt 
tình, được đào tạo bồi dưỡng kiến thức đảm bảo 
năng lực hỗ trợ thúc đẩy các chủ thể thực hiện 
Chương trình OCOP tại địa phương. Tỉnh đã có 
các chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia như: 
Tem nhãn, mác bao bì, kiểm nghiệm, hỗ trợ xúc 
tiến thương mại, hỗ trợ gian hàng trưng bày để 
giới thiệu quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, trong 
năm 2020, tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức thành 
công Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm khu 
vực phía Bắc tại Lào Cai, thu hút 180 tổ chức, 
doanh nghiệp tham gia với hơn 
300 gian hàng 

và các khu trưng bày sản phẩm. Đồng thời, các 
địa phương chủ động phối hợp tích cực với Bưu 
điện tỉnh Lào Cai đưa sản phẩm OCOP lên sàn 
thương mại điện tử Postmart…

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định tiếp 
tục mở rộng thị trường cho sản phẩm để tăng lợi 
nhuận cho nông dân, giúp nông dân tin tưởng 
và quyết tâm thực hiện chương trình. Tập trung 
nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, quan 
tâm đến phát triển sản phẩm 5 sao bởi việc 
nâng sao và tìm thị trường không chỉ giúp người 
nông dân được hưởng lợi mà còn giúp nâng cao 
thương hiệu cho sản phẩm của địa phương trên 
thị trường trong và ngoài nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tem truy xuất 
nguồn gốc và chuẩn hóa quy trình sản xuất; 
các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm OCOP. Tập trung phát triển 
sản phẩm OCOP gắn với du lịch nhằm thu hút 
du khách, quảng bá, tiêu thụ và nâng cao giá 
trị cho sản phẩm OCOP. Đồng thời, tổ chức cho 
các địa phương tham quan, học tập các mô hình 
trong và ngoài nước nhằm học hỏi kinh nghiệm, 
thúc đẩy Chương trình OCOP của địa 
phương phát triển.

PHÁT HUY THẾ MẠNH CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG CÓ 
NHIỀU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU 
BIỂU VÀ CHẤT LƯỢNG, TỈNH LÀO CAI ĐANG NỖ LỰC 
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ 
MỘT SẢN PHẨM (OCOP).

Lào Cai đẩy mạnh phát triển Lào Cai đẩy mạnh phát triển 
các sản phẩm OCOPcác sản phẩm OCOP

Hà Gái - Diệu Ly

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 
Ảnh: Báo Lào CaiẢnh: Báo Lào Cai

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của HTX Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà. Ảnh: Báo Lào Cai
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Kinh tếKinh tế

T                                                ại  hội thảo khoa học “Định hướng 
chiến lược quy hoạch tỉnh Bình 
Dương giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050”, do UBND tỉnh 

và Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức ngày 
4/3/2022, đại diện MC Kinsey - một công ty 
tư vấn quản lý toàn cầu đến từ Hoa Kỳ, đã có 
những đánh giá và đề xuất về năng lực cũng 
như về quy hoạch của tỉnh Bình Dương giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới góc nhìn của MC Kinsey, Bình Dương là 
một trong những tỉnh, thành đóng vai trò quan 
trọng của cả nước. Bình Dương nằm ở vị trí 
chiến lược, trung tâm của khu vực kinh tế trọng 
điểm phía Nam và Bình Dương cũng là một 
trong những tỉnh, thành tăng trưởng nhanh 

nhất trong khu vực Đông Nam Bộ. Kim ngạch 
xuất khẩu của Bình Dương chiếm 10% của cả 
nước; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 2, 
chỉ sau TP.Hồ Chí Minh. GRDP của Bình Dương 
tăng trưởng bình quân 8-9%/năm...

Với những lợi thế trên, theo quan điểm của 
MC Kinsey, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành 
công tại Bình Dương cần có sự kết hợp của 6 
thuộc tính quan trọng. Đó là xây dựng khát vọng 
và tầm nhìn mạnh mẽ; số hóa, công nghiệp 4.0 
và kinh tế xanh; vốn và tài trợ; trung tâm phát 
triển văn hóa và xã hội; văn hóa đổi mới sáng 
tạo, tinh thần doanh nhân dám nghĩ dám làm; 
hạ tầng giao thông và kết nối khu vực.

Trước đó, trong buổi gặp mặt báo chí đầu 
năm 2022 vừa qua, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đợt 
dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua đã tác động, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời 
sống, kinh tế - xã hội ở Bình Dương. Đến nay, 
Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch 
bệnh, trở về trạng thái “bình thường mới”, sản 
xuất kinh doanh được khôi phục và đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, 
chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. 

Cụ thể, trong năm 2021, Bình Dương đạt 
tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 2,62%, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 152,25 triệu 
đồng, thu ngân sách đạt 61.200 tỷ đồng… Bình 
Dương cũng đã chi hỗ trợ cho người dân trong 
đại dịch COVID-19 số tiền trên 2.897 tỉ đồng…

Điều đáng ghi nhận, sau rất nhiều nỗ lực, 
tình hình KT-XH, an ninh trật tự năm 2021 
trong toàn tỉnh Bình Dương tiếp tục ổn định, 
phát triển và đạt được những kết quả khả quan 
so với tình hình chung của cả nước. Tất cả các 
lĩnh vực kinh tế đã có bước phục hồi trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 
128 của Chính phủ. Tỉnh tiếp tục xuất siêu 7 tỷ 
USD, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
trong nước xuất siêu 3 tỷ USD, khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 
4 tỷ USD. Tính đến ngày 15/12/2021, tỉnh thu 
hút 5.185 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 
mới, giảm 20,7% so với cùng kỳ, với tổng số vốn 
38.279 tỷ đồng; 1.013 doanh nghiệp điều chỉnh 
tăng vốn thêm 48.891 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp 
nước ngoài thu hút 2,1 tỷ  USD, tăng 6,5% so với 
cùng kỳ. Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 

Hội thảo khoa học “Định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.

Một dây chuyền của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) 
- đối tác đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương.

Châu Phụng

Bình Dương: Bình Dương: 
SẴN SÀNG CHO NHỮNG BỨT PHÁ MỚI SẴN SÀNG CHO NHỮNG BỨT PHÁ MỚI 
ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH KINH TẾ - XÃ HỘI 

MẶC DÙ PHẢI CĂNG MÌNH 
PHÒNG, CHỐNG COVID-19 
NHƯNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 
VẪN LÀ LÁ CỜ ĐẦU CỦA MIỀN 
ĐÔNG NAM BỘ TRONG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ. VỪA KHỞI 
ĐẦU NĂM MỚI, BÌNH DƯƠNG 
ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TƯƠNG LAI ĐẾN NĂM 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.
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Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai được 
thành lập từ năm 2001 theo Quyết 
định số 100 ngày 26/5/1998 của 
Thủ tướng Chính phủ và được 

điều chỉnh mở rộng theo Quyết định 1627 
ngày 23/11/2018 nằm trên tuyến hành lang 
kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà 
Nội - Hải Phòng với cặp cửa khẩu quốc tế Lào 
Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), là 
cửa ngõ giao thương thuận lợi nhất giữa Việt 
Nam, các nước trong khu vực ASEAN với vùng 
Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc. Đồng thời, 
đây cũng là cặp cửa khẩu duy nhất có đủ các 
loại hình vận tải: đường sắt, đường bộ cao tốc, 
đường thủy và tương lai gần là đường hàng 
không…

Từ diện tích ban đầu được phê duyệt là 
6.513,8 ha, đến nay, sau điều chỉnh, Khu Kinh 
tế cửa khẩu Lào Cai có tổng diện tích gần 
15.930 ha với các phân khu chức năng: Khu 
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (khu vực hoạt động 
xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu, thương 
mại, du lịch và dịch vụ) với 3 cặp cửa khẩu: 
Cửa khẩu Quốc tế đường sắt Lào Cai (Việt 
Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc); Cửa khẩu 
Quốc tế đường bộ số 1 Lào Cai (Việt Nam) - 
Hà Khẩu (Trung Quốc) được nối liền bởi cầu 
Hồ Kiều II qua sông Nậm Thi; Cửa khẩu Quốc 
tế đường bộ số II Kim Thành - Bắc Sơn thuộc 
cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà 
Khẩu (Trung Quốc) được nối liền bởi cầu Kim 
Thành… và một số khu vực phụ cận thuộc 
thành phố Lào Cai, các huyện: Bát Xát, Bảo 
Thắng, Mường Khương.

Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn năm 
2020-2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Lào Cai lần thứ XVI chỉ rõ: “Đổi mới mô 

hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và 
đẩy mạnh liên kết kinh tế; phát huy tiềm năng 
thế mạnh của tỉnh, phát triển Khu Kinh tế cửa 
khẩu, đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng, khu vực 
trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Trung 
Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh, hành lang Đông - Tây”.

Năm 2021 là năm đầu tiên đưa Nghị quyết 
của Đảng đi vào cuộc sống, mặc dù phải chịu 
nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID – 19, 
song Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai vẫn duy 
trì thường xuyên gần 600 doanh nghiệp hoạt 
động xuất nhập - khẩu qua Cửa khẩu Quốc 
tế Lào Cai. Đồng thời, trở thành điểm sáng 
trong thu hút đầu tư của cả nước với 240 dự 
án với tổng vốn đăng ký gần 16 nghìn tỷ đồng. 
Tiêu biểu phải kể đến dự án lớn như: Nhà máy 
Luyện đồng Bản Qua, công suất 20 nghìn tấn/
năm với tổng vốn đầu tư 3,9 nghìn tỷ đồng; 
các dự án logistics, kho bãi hàng hóa tại cửa 
khẩu quốc tế có tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng…

Để Lào Cai xứng với vai trò khu kinh tế 
động lực chủ đạo, đầu tàu kinh tế của vùng 
Tây Bắc, bước vào giai đoạn mới, Lào Cai đã 
chủ động xây dựng chiến lược phát triển Khu 
Kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo quy hoạch 
đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 
mục tiêu chung là phát triển Khu Kinh tế cửa 
khẩu Lào Cai của tỉnh là vùng kinh tế động lực 
chủ đạo của địa phương và là 1 trong 8 khu 
kinh tế cửa khẩu trọng điểm của quốc gia; tạo 
thế và lực mới đưa Lào Cai trở thành cực tăng 
trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế 
giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng 
Tây Nam Trung Quốc.

Hà Gái – Diệu Ly

3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 
4.012 dự án, tổng vốn 37,144 tỷ USD, chỉ đứng 
sau TP. Hồ Chí Minh.

Bình Dương vẫn tiếp tục trở thành một địa 
phương năng động, đổi mới, thuận lợi, an toàn, 
là điểm đến đầu tư mới, hấp dẫn. Mới đây, Tập 
đoàn LEGO (Đan Mạch) đã ký biên bản ghi nhớ 
hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư xây 
dựng một nhà máy có quy mô rộng 44 ha với số 
vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến nhà máy sẽ khởi 
công vào nửa cuối năm 2022, đi vào hoạt động 
trong năm 2024. Đây là dự án FDI có số vốn lớn 
nhất từ Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, là 
dự án “xanh” theo đúng định hướng, hiện thực 
hóa việc nỗ lực nâng tầm chất lượng đầu tư của 
Bình Dương.

Đặc biệt, tháng 7/2021, tỉnh Bình Dương đã 
được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới 
(ICF) vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực 
có chiến lược phát triển thành phố thông minh 
tiêu biểu của thế giới (SMART 21) 3 năm liên 
tiếp (2019, 2020 và 2021) và lọt vào top 7 cộng 
đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu 
biểu của thế giới. Tỉnh hiện là địa phương có chỉ 
số về năng lực cạnh tranh (PCI) và cải cách hành 
chính (PAR) nằm trong nhóm cao nhất cả nước 
nhiều năm liền…

Kinh tế

Thu nhập người dân Bình Dương cao nhất nước.

Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai: 
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH VÙNG KINH TẾ 
ĐỘNG LỰC CHỦ ĐẠO CỦA TỈNH

ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHUNG CỦA CẢ 
NƯỚC, ĐẶC BIỆT LÀ SAU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH; KHU KINH TẾ CỬA 
KHẨU LÀO CAI ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN ẤN TƯỢNG, LÀ TRỤ 
CỘT GÓP PHẦN ĐƯA LÀO CAI PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG; 
XỨNG ĐÁNG LÀ “HẠT NHÂN KINH TẾ” VÙNG TÂY BẮC.

Hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đầu năm 2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, lũy kế 2 
tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công 
nghiệp của tỉnh tăng 6,1% so với cùng kỳ; 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ đạt 45.294 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng 
kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 2 
tăng 2,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập 
khẩu đạt 3 tỷ 989 triệu đô la Mỹ, tăng 8,1% 
so với cùng kỳ. Về đầu tư trong nước, tính 
đến 15/2 đã thu hút được 7.161 tỷ đồng. Về 
đầu tư nước ngoài đã thu hút được 47 triệu 
đô la Mỹ (bằng 16% so với cùng kỳ), có 5 dự 
án đầu tư mới (15 triệu đô la Mỹ), 3 dự án 
điều chỉnh tăng vốn (8 triệu đô la Mỹ) và 16 
dự án góp vốn (47 triệu đô la Mỹ). Tổng thu 
ngân sách 12.202 tỷ đồng, đạt 20% dự toán 
được HĐND tỉnh giao, bằng 89% so cùng kỳ.
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Kim Sơn nằm trên một dải đất rộng 
bao gồm bãi biển và đồi núi, đồng 
bằng. Vùng đồi núi gồm các xã: 
Hồi Ninh, Chất Bình, Yên Mật, Lai 

Thành, Yên Lộc, Lưu Phương, Thượng Kiệm, Kim 
Chính, Đồng Hướng, Quang Thiện, Như Hòa, 
Hùng Tiến, Ân Hòa, Kim Định, Chính Tâm, Định 
Hóa, Văn Hải, và hai thị trấn: thị trấn Bình Minh, 
thị trấn Phát Diệm. Vùng ven biển gồm các xã: 
Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung, Đảo Cồn Nổi. 
Có thể nói, Kim Sơn là nơi hội tụ các tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng, có vùng đồng bằng đất đai 
màu mỡ, có bờ biển khai thác các nguồn lợi hải 
sản phong phú, phát triển toàn diện về nông 
- lâm nghiệp và hải sản theo hướng sản xuất 
hàng hóa, có nguồn tài nguyên khoáng sản khá 
phong phú, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển 
nông nghiệp.

Nói đến Kim Sơn, không thể không nói đến 
thế mạnh về phát triển du lịch với nhiều địa 
danh nổi tiếng như: đền thờ Nguyễn Công Trứ, 
nhà thờ Phát Diệm. Bên cạnh đó, nơi đây còn 
được xem là cái nôi phát tích của làng nghề 
truyền thống như: Nghề chiếu cói, nghề nấu 
rượu. Các địa danh này có nhiều điểm mạnh thu 
hút khách du lịch đến thăm quan, du ngoạn, mở 
rộng phát triển du lịch, dịch vụ...

Những năm gần đây, Kim Sơn được tỉnh quan 
tâm đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, 
tăng cường cơ sở hạ tầng như giao thông nông 
thôn, mạng lưới điện, thủy lợi, cấp thoát nước, 
bưu chính viễn thông... nhằm tạo môi trường 
thuận lợi thu hút đầu tư thúc đẩy nhanh quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 
thời gian tới.

Trong những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ và nhân 
dân huyện Kim Sơn đã cố gắng nỗ lực vượt 
bậc để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an 
ninh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân 
tiếp tục được nâng lên. Cơ cấu kinh tế tiếp tục 
chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Công nghiệp xây dựng chuyển biến mạnh 
mẽ, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng 
tăng hàng năm. Ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề truyền thống có chuyển 
biến tích cực. Dịch vụ thương mại phát triển, 
góp phần đảm bảo lưu thông tiêu thụ hàng 
hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt với đời sống 
của nhân dân. Dịch vụ du lịch có chuyển biến 
tích cực, tổ chức sản xuất hải sản như: Tôm, 
cua, ghẹ... Nghề chăn nuôi cũng phát triển theo 
hướng gia trại. Chương trình xây dựng nông 
thôn mới được phát triển sâu rộng và được sự 
hưởng ứng tích cực của nhân dân. Dự kiến đến 
năm 2025, toàn huyện đạt nông thôn kiểu mẫu 
nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn 
mới nâng cao đang được các địa phương đăng 
ký thực hiện.

Thời gian tới, huyện Kim Sơn sẽ tập trung 
phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng 
công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trở thành 
vùng kinh tế động lực của tỉnh Ninh Bình. Phát 
triển công nghiệp kết hợp nông nghiệp sạch 
theo hướng công nghệ cao là nền tảng, huy 
động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ 
thuật cho phát triển đô thị là giải pháp đột phá, 
hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn 
mới và trở thành thị xã trong năm 2025, góp 
phần xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành 
phố trực thuộc Trung ương.

Tin tưởng rằng với vị trí địa lý vùng biển, 
với nguồn tài nguyên dồi dào kết hợp với môi 
trường đầu tư thông thoáng cùng với sự quan 
tâm của Trung ương và của tỉnh đối với các dự 
án trên địa bàn, Kim Sơn đang hội tụ các điều 
kiện cần thiết để vươn xa, phát triển mạnh, 
nhanh, khẳng định vị thế của vùng kinh tế trọng 
điểm của tỉnh Ninh Bình.

Kim Sơn (Ninh Bình): Kim Sơn (Ninh Bình): 
VÙNG ĐẤT MỞ VÙNG ĐẤT MỞ 
KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNHKINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH

KIM SƠN LÀ HUYỆN Ở PHÍA ĐÔNG NAM CỦA TỈNH NINH 
BÌNH, CÓ DÂN SỐ 172.399 NGƯỜI, DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 
NHIÊN 207 KM2. VỀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, HUYỆN CÓ 23 
XÃ VÀ 2 THỊ TRẤN. KIM SƠN LÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, 
KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA TỈNH NINH BÌNH, ĐƯỢC 
ĐỊNH HƯỚNG LÀ ĐÔ THỊ TRUNG TÂM CỬA NGÕ CỦA TỈNH, 
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI, GẮN VỚI VÙNG BẢO TỒN 
THIÊN NHIÊN BÃI BIỂN.

Trụ sở UBND huyện Kim Sơn Trụ sở UBND huyện Kim Sơn 

Hoàng Thanh Hải

10 GIỜ SÁNG 8/3/2022, CẦU 
VƯỢT DẦU GIÂY ĐÃ CHÍNH THỨC 
THÔNG XE. CÁC PHƯƠNG TIỆN 
CƠ GIỚI LƯU THÔNG QUA NÚT 
GIAO HƯỚNG HÀ NỘI - TP.HCM 
VÀ NGƯỢC LẠI ĐƯỢC ĐIỀU TIẾT 
LƯU THÔNG TRÊN CẦU. RIÊNG 
XE MÁY, XE ĐẠP VÀ NGƯỜI ĐI BỘ 
CẤM LƯU THÔNG TRÊN CẦU.

Sau khi cho phép các phương tiện cơ 
giới lưu thông trên cầu vượt Dầu Giây, 
đơn vị thi công sẽ tập trung thi công 
các hạng mục còn lại để hoàn thành 

toàn bộ dự án nút giao ngã tư Dầu Giây vào 
cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022.
Cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính trong 
dự án nút giao thông ngã tư Dầu Giây, huyện 
Thống Nhất (Đồng Nai). Dự án xây dựng nút 
giao ngã tư Dầu Giây do Công ty CP BT 20 - 
Cửu Long làm chủ đầu tư, được khởi công 
xây dựng từ tháng 3/2017. Theo kế hoạch, 
đến tháng 3/2018, công trình sẽ hoàn thành 
xây dựng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do gặp 
khó khăn về nguồn vốn, công tác giải phóng 
mặt bằng cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 nên dự án liên tục bị chậm tiến độ. 
Theo ông Hoàng Văn Mậu, Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long, hiện nay, 
cầu vượt nút giao Dầu Giây đã thi công hoàn 
chỉnh theo thiết kế, đã được cơ quan kiểm 
định đánh giá đảm bảo điều kiện khai thác; 
các công việc còn lại là hoàn chỉnh mặt đường 
Quốc lộ 1 hai bên cầu vượt, các nhánh rẽ 
trong phạm vi nút giao, hoàn thiện các đảo 
giao thông.

ĐỒNG NAI: THÔNG XE 
CẦU VƯỢT DẦU GIÂY

Cầu vượt Dầu Giây trước giờ thông xe.

Châu Phụng
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Đó là nội dung Nghị quyết số 
35/2021/QH15 thí điểm về một số 
cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Hải Phòng vừa 

được Quốc hội thông qua, đây sẽ là công cụ 
pháp luật quan trọng để Hải Phòng phát triển 
bứt phá, đưa thành phố này từ một cực tăng 
trưởng trở thành động lực phát triển của cả 
nước.

Dấu ấn trên bình diện chung 
Năm 2021, vừa phát triển kinh tế - xã hội, 

vừa phòng chống đại dịch COVID-19 nhưng với 
sự nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Hải Phòng đã đón những niềm vui 
riêng với những dấu ấn khó quên trên tất cả 
mọi phương diện. Đáng chú ý, tổng sản phẩm 
trên địa bàn GRDP của thành phố tăng 12,38%, 
tuy không đạt mục tiêu 13,5% như kế hoạch, 
nhưng mức tăng trưởng này thuộc nhóm dẫn 
đầu cả nước. Nổi bật, tổng thu ngân sách trên 
địa bàn đạt hơn 90.421 tỷ đồng, tăng 17,2% so 
với dự toán Trung ương giao, trong đó thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 54 nghìn tỷ 
đồng, tăng 9,1%, thu nội địa khoảng 35 nghìn 
tỷ đồng, tăng 33,1% so với dự toán Trung ương 
giao.

Cùng với đó, một số chỉ tiêu chủ yếu khác 
cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của 
kinh tế thành phố: Thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,4%; chỉ số sản 

xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5%; kim ngạch 
xuất khẩu tăng 23,19%; sản lượng hàng hóa 
qua cảng tăng 7,36%... so với cùng kỳ năm 2020.

Thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt công 
tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các 
dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, hạ 
tầng đô thị…; khởi công 10 dự án, khánh thành 
11 dự án, hoàn thành và đưa vào khai thác các 
công trình trọng điểm, như: trục đường Hồ 
Sen - Cầu Rào 2; cầu Dinh; cầu Quang Thanh; 
đường nối nút giao Nam Cầu Bính đến nút giao 
đường Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 5; đường xuyên 
đảo Cát Hải; hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 
Tiên Lãng…; đồng thời, tích cực đẩy nhanh tiến 
độ các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, như: 
đường Đông Khê 2, Cầu Rào 1, nút giao khác 
mức ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng nước 
- Quốc lộ 5; tuyến đường trục đô thị nối đường 
liên phường với Đường 356 (giai đoạn 2); nút 
giao thông ngã 5 Kiến An;…

Đáng nói, trong hoàn cảnh khó khăn do đại 
dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng đặc biệt 
quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân và 
người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, 
tính đến tháng 10/2021, thành phố hỗ trợ trực 
tiếp cho 1.891 đối tượng với số tiền hơn 4 tỷ 
đồng, hỗ trợ gián tiếp cho 385.112 lao động với 
số tiền gần 63 tỷ đồng; hỗ trợ 180.000 lượt trẻ 

em với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng; thăm và 
tặng quà cho 235.581 lượt người có công, kinh 
phí trên 450 tỷ đồng (tăng 11,89%); hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo 
năm học 2020-2021.

Năm 2021 đánh dấu khởi đầu trong hoàn 
cảnh chính trị rất đặc biệt, đó là những bài học 
lớn được đúc rút trong cả giai đoạn phát triển, 
hình thành chiến lược được cụ thể hóa trong 
Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trên 
nền tảng định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW 
của Bộ Chính trị.

“Trái ngọt” từ cơ chế đặc thù
Trước thềm năm mới 2022, Hải Phòng đã 

được Quốc hội thông qua và ban hành Nghị 
quyết 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển. Đây sẽ là tiền 
đề cơ sở tạo nguồn động lực cơ yếu, để kinh 
tế Hải Phòng tự tin hơn trên lộ trình bứt phá. 
Các cơ chế, chính sách đề xuất trên quan điểm 
Hải Phòng phát triển không chỉ riêng cho thành 
phố, mà hơn hết còn vì sự phát triển chung của 
cả nước, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ 
và của cả nước. 

Cụ thể, các cơ chế, chính sách về bổ sung có 
mục tiêu từ ngân sách Trung ương, nâng hạn 
mức dư nợ vay, phí và lệ phí sẽ khuyến khích 
thành phố phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà 
nước đóng góp cho ngân sách chung của Trung 
ương, đồng thời để Trung ương có cơ sở hỗ trợ 
bổ sung nguồn lực cho ngân sách thành phố 
trong những năm tiếp theo, thực hiện có kết 
quả tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội đã được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị 
quyết số 45-NQ/TW.

Chính sách về quản lý đất đai sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho thành phố Hải Phòng chủ 
động, linh hoạt và phản ứng nhanh với những 
yêu cầu cấp bách về khai thác, sử dụng nguồn 
lực đất đai, từ đó tạo môi trường thông thoáng, 
nâng cao sức cạnh tranh cho thành phố trong 
việc thu hút đầu tư các dự án động lực trên địa 
bàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, chính sách về quản lý quy hoạch 
sẽ góp phần tăng cường phân cấp, tạo sự chủ 
động cho địa phương, rút ngắn thời gian thực 
hiện điều chỉnh và góp phần thúc đẩy sớm thu 
hút một số dự án đầu tư trọng điểm có tính chất 
dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực 
khác cùng phát triển; chính sách về thu nhập 
cho cán bộ, viên chức sẽ là cơ chế tốt thu hút, 
giữ chân nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 
lượng cao - lực lượng đảm bảo sự phát triển của 
thành phố trong tương lai. 

Ngoài các cơ chế, chính sách trên còn có 
thêm “luồng gió” từ Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, chắt lọc kinh nghiệm của 
cả giai đoạn hơn 35 năm thực hiện công cuộc 
đổi mới, từ đó chuẩn hóa bộ máy điều hành 
mới, để vận hành những cơ chế mới.

Trước những cơ hội và thách thức đan xen, 
thành phố Hải Phòng đã vận dụng và phát huy 
hiệu quả tinh thần sáng tạo, chủ động trong mọi 
tình huống. Thậm chí, giữa vòng xoáy dịch bệnh 
COVID-19, song song với nhiệm vụ kép, thành 
phố triển khai các Nghị quyết của Đảng, cùng 
với những cơ chế mới phù hợp với thực tiễn, với 
phương châm “biến nguy thành cơ”. Điều đó 
cũng đã được cụ thể hóa thành 11 chỉ tiêu phát 
triển kinh tế đề ra trong năm 2022 và quyết tâm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành động lực 
phát triển chung của cả nước.

Hải Phòng:Hải Phòng:
KINH TẾ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC KINH TẾ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC 
PHÁT TRIỂN CỦA CẢ NƯỚCPHÁT TRIỂN CỦA CẢ NƯỚC

Kinh tế

Phan Thương

Cảng Hải Phòng là một trong những “mắt xích” quan trọng trong hải trình toàn cầu.
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Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - 
Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành 
Du lịch phục hồi và phát triển trong 
tình hình mới; đồng thời góp phần 

nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch 
Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói 
riêng trong những năm tiếp theo. Đây cũng là 
cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và 
quốc tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng 
Nam nói riêng thông qua việc tăng cường giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa 
vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du 
lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị 
trường khách du lịch.

Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 
sẽ có 192 sự kiện, hoạt động, trong đó có 10 
hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương 
tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 
62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 
chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022, bao 
gồm: Du xuân đất Quảng, Du lịch sông nước, 
nông nghiệp và sản phẩm OCOP, Du lịch Chu 
Lai điểm hẹn, Du lịch văn hóa các dân tộc và 
đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Du lịch Quảng 
Nam - Cảm xúc mùa hè, Du lịch - Sắc màu Di 
sản và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2022 
là Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 - 
“Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được tổ 
chức tại Đảo Ký ức Hội An vào ngày 25/3/2022, 
chương trình được truyền hình trực tiếp trên 
sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát 
thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT); Lễ bế 
mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức tại Khu 
vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Năm Du lịch 
Quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam đã ra mắt bộ 
nhận diện thương hiệu Năm Du lịch Quốc gia 
- Quảng Nam 2022, với chủ đề “Quảng Nam - 
Điểm đến du lịch xanh”. Yếu tố cốt lõi của bộ 
nhận diện là logo được thiết kế dựa trên biểu 
tượng nụ cười, con đò, cánh diều, bãi biển, dòng 
sông, thể hiện sự vui tươi và nét bình dị đặc 
trưng của mảnh đất và con người xứ Quảng. 
Quảng Nam cũng đã thành lập Ban Tổ chức 
năm Du lịch Quốc gia 2022 gồm 29 thành viên, 
do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng 

ban và thành lập các tiểu ban nội dung để tổ 
chức, chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động 
đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả cao 
nhất.

Trong bản đồ du lịch cả nước, Quảng Nam 
được biết đến với hình ảnh một vùng đất giàu 
truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, với 
nhiều tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự 
nhiên, văn hóa để phát triển du lịch. Có thể kể 
đến 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội 
An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, nghệ thuật Bài 
chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao 
Chàm - Hội An…

Quảng Nam có 125 km bờ biển với nhiều 
bãi tắm nổi tiếng, gần 70 lễ hội và hàng trăm 
làng nghề truyền thống, cùng với 437 di tích lịch 
sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, có núi rừng 
nguyên sinh với nhiều loài dược liệu quý, nhiều 
khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn loài và sinh 
cảnh, vườn quốc gia, hệ thống sông, hồ phong 
phú đã tạo thành điểm hấp dẫn du khách trong 
nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam có sân bay, 
cảng biển, đường sắt, quốc lộ đồng bộ và hiện 
đại. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 843 cơ sở lưu 
trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách 
sạn từ 3 đến 5 sao với 7.400 phòng; 80 đơn vị lữ 
hành. Những năm qua, du lịch Quảng Nam đã 
có sự chuyển mình phát triển vượt bậc. 

Những năm qua, ngành Du lịch Quảng Nam 
liên tục được đánh giá cao, đã nhận được hàng 
trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy 
tín bình chọn, như: Hội An được Tổ chức Giải 
thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng là “Điểm 
đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2019 
và 2021; là một trong những điểm đến lãng 
mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time 
Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022...

Để chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch Quốc gia 
2022, tỉnh Quảng Nam đã và đang tiếp tục đẩy 
mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở 
vật chất ngành du lịch, nâng cao chất lượng sản 
phẩm dịch vụ và nguồn nhân lực; tăng cường 
công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du 
lịch... Quảng Nam cũng đã huy động cộng đồng, 
doanh nghiệp và các đơn vị du lịch tham gia tổ 
chức các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch 
Quốc gia 2022. 

Được biết, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc 

gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du 
lịch xanh” đang phối hợp với Công ty quản lý 
công viên Chủ đề GAMI, Công ty tổ chức sự kiện 
Hoàng Gia, NSND Quang Vinh gấp rút chuẩn 
bị cho Lễ khai mạc gồm các nội dung: Kịch bản 
chương trình nghệ thuật, xây dựng phương án 
phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch bảo 
đảm an ninh trật tự, kế hoạch lễ tân, hậu cần, 
xây dựng chương trình hoạt động trong khuôn 
khổ Lễ khai mạc… Đến thời điểm hiện nay, tỉnh 
Quảng Nam đã chuẩn bị cơ bản cho Lễ khai 
mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện của năm Du lịch 
quốc gia. Tất cả các hoạt động bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch, đặc biệt gắn với tiêu chí du 
lịch xanh theo chủ trương của tỉnh.

Với việc đăng cai năm Du lịch Quốc gia 2022, 
ngành Du lịch Quảng Nam phấn đấu đón 4,2 
triệu lượt khách tham quan và lưu trú du lịch 
trong năm 2022, trong đó khoảng 1,7 triệu lượt 
khách quốc tế và 2,5 triệu lượt khách du lịch 
nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 6.000 tỷ 
đồng; qua đó lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu 
đến năm 2025 Quảng Nam sẽ đón 12 triệu lượt 
khách nội địa và quốc tế.

Việc Chính phủ chọn Quảng Nam để đón 
khách du lịch quốc tế, thí điểm từ quý IV/2021, 
đã thể hiện sự nỗ lực của tỉnh và khả năng đảm 
bảo các điều kiện đón khách du lịch quốc tế của 
địa phương. 

Theo đó, Quảng Nam đã đón 3 đoàn du lịch 
quốc tế với 241 khách đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Pháp, Đức, Đài Loan (Trung Quốc)... Công 
tác tổ chức đón, phục vụ bảo đảm an toàn tuyệt 
đối cho khách du lịch và cộng đồng, bước đầu 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, 
giúp doanh nghiệp du lịch duy trì hoạt động, có 
doanh thu; tạo công ăn việc làm và thu nhập 
cho người lao động…

Quảng Nam đang tập trung xây dựng thương 
hiệu du lịch xanh với nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc 
đẩy và việc chọn chủ đề “Quảng Nam - Điểm 
đến du lịch xanh” trong Năm Du lịch Quốc gia 
2022 là một trong những hành động để cụ thể 
hóa định hướng này. Đồng thời tỉnh cũng đang 
tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
du lịch xanh bằng nhiều hình thức phù hợp, tiếp 
tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động ngành 
du lịch; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ 
trợ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch xanh.

Thị trườngThị trường

Quảng Nam 

 Điểm đến du lịch xanh 2022

ĐƯỢC SỰ THỐNG NHẤT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH 
CHỌN TỈNH QUẢNG NAM LÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI TỔ 
CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2022 VỚI CHỦ ĐỀ “QUẢNG 
NAM - ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH XANH” - “VISIT VIET NAM YEAR 
- QUANG NAM 2022”.

Phùng Sơn
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Thị trườngThị trường

Hướng tới nhãn hiệu “Bông sen 
xanh” - Giấy chứng nhận du lịch xanh

Giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định phát triển 
du lịch, dịch vụ là 1 trong 2 lĩnh vực đột phá, 
mang tính chiến lược dựa trên những mục tiêu 
tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững. Theo 
đánh giá của một số doanh nghiệp lữ hành, 
ngành “công nghiệp không khói” nếu phát triển 
một cách ồ ạt, không được quản lý tốt sẽ gây 
ra nhiều tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, 
nhãn hiệu “Bông sen xanh” được coi như “giấy 
bảo hành” về môi trường để phát triển du lịch 
bền vững. Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú 
đã dành sự quan tâm, đầu tư phát triển theo 
hướng sinh thái, thân thiện, bảo vệ môi trường, 
như Khu du lịch cáp treo Fansipan; Khu nghỉ 
dưỡng Topas Ecolodge Sa Pa; Laxsik Ecolodge 
SaPa; Silk Path Grand Sapa Resort & Spa… Đó là 
những cơ sở được hướng tới để cấp nhãn hiệu 
“Bông sen xanh” đầu tiên của Lào Cai trong thời 
gian tới”.

Xây dựng Lào Cai trở thành một 
trong những điểm đến du lịch bậc 
nhất Tây Bắc

Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND và Nghị 
quyết số 11 ngày 27/8/2021 về phát triển du 
lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, xác định xây dựng Lào Cai trở thành 
một trong những điểm đến du lịch bậc nhất Tây 
Bắc với hệ thống hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng 
bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá. Lào Cai sẽ 
hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo 3 
vùng du lịch trọng điểm: Vùng I - Tây Bắc (Sapa 
- Bát Xát - thành phố Lào Cai); Vùng II - Đông 
Bắc (gồm các huyện Bắc Hà - Mường Khương - 
Si Ma Cai); Vùng III - phía Nam (gồm các huyện 
Bảo Yên - Bảo Thắng - Văn Bàn); định hướng 
mở rộng không gian du lịch của Sapa kết nối 
với Y Tý, Trung tâm kinh tế cửa khẩu thành phố 
Lào Cai; đồng thời phát triển không gian du lịch 
mới tại Bảo Hà (thuộc huyện Bảo Yên), Bắc Hà, 
Mường Khương, Bảo Thắng, Văn Bàn và Si Ma 
Cai...; tạo ra hệ thống các sản phẩm du lịch đa 
dạng phục vụ các thị trường nội địa, quốc tế, 
hình thành hệ thống các sản phẩm du lịch đặc 
trưng tại 3 vùng trọng điểm du lịch.

Phát triển du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn “đột phá”

Khẳng định phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn “đột phá” là đòn bẩy 
tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 
các ngành, lĩnh vực khác, Lào Cai phấn đấu 
đến năm 2030 đón 13 triệu lượt khách du lịch 
trở lên, tổng thu từ khách du lịch đạt 63.540 tỷ 
đồng, đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 25%, tạo 
ra khoảng 50.000 - 55.000 việc làm trong lĩnh 
vực du lịch (trong đó 30.000 việc làm trực tiếp, 
25.000 việc làm gián tiếp). Đến năm 2050, phấn 
đấu đón ít nhất 18 triệu lượt khách du lịch, 
tổng thu từ khách du lịch đạt 121.600 tỷ đồng, 
đóng góp vào GRDP khoảng 30%, tạo ra khoảng 
80.000 - 100.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch 
(trong đó 50.000 việc làm trực tiếp, 30.000 việc 
làm gián tiếp).

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai đang chú trọng 
tiến hành các bước để Sở Du lịch tỉnh Lào Cai 
sớm đi vào hoạt động. Đây cũng được xem là 
giải pháp để du lịch Lào Cai “cất cánh” trong 
thời gian tới, thực sự trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn “đột phá” của tỉnh, xây dựng Lào Cai 
trở thành điểm đến du lịch thân thiện, an toàn.

Thu hút khách du lịch bằng các hoạt động
mang đậm bản sắc văn hoá vùng cao.

Lào Cai:Lào Cai:  
XÂY DỰNG NỀN TẢNG XÂY DỰNG NỀN TẢNG 
DU LỊCH BỀN VỮNG, TỪNG BƯỚC DU LỊCH BỀN VỮNG, TỪNG BƯỚC 
ĐƯA NGÀNH DU LỊCH “ĐỘT PHÁ”ĐƯA NGÀNH DU LỊCH “ĐỘT PHÁ”

TRONG MỖI GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN, TỈNH LÀO CAI ĐỀU CÓ NHỮNG 
ĐIỀU CHỈNH VỀ CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP PHÙ HỢP ĐỂ 
TỪNG BƯỚC ĐƯA NGÀNH DU LỊCH TRỞ THÀNH LĨNH VỰC ĐỘT PHÁ 
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.

Diệu Ly – Hà Gái

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Xã hội và Luật Sinh Hùng được thành lập và hoạt động 

theo Giấy phép số 0109422810/TP/ĐKHĐ với các chức năng, nhiệm vụ 
như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và cung 
cấp các dịch vụ pháp lý khác.

Chúng tôi cũng thực hiện các dịch vụ nghề luật, đại diện sở hữu trí 
tuệ, nghề kế toán, dịch vụ thuế... và hỗ trợ khách hàng về các thủ tục về 
thuế, dịch vụ kế toán thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính hàng năm 
với sự am hiểu tinh tường về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ chuyên 
môn kế toán thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các doanh nghiệp vốn Việt 
Nam và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh 
vực kế toán thuế.

Công ty TNHH Xã hội và Luật Sinh Hùng am hiểu các thủ tục pháp lý, 
với kinh nghiệm làm việc lâu năm với các cơ quan quản lý nhà nước tại 
Việt Nam cũng như có sự kết nối với các công ty luật tại nước ngoài giúp 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng như hoạt động đầu 
tư ra nước ngoài, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài của doanh 

nghiệp Việt Nam được được nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo tối đa các 
quyền lợi pháp lý liên quan.

Sức mạnh của tập thể gắn kết, sự chuyên nghiệp của đội ngũ luật 
sư, nhà báo, kiến trúc sư, nhà văn, nhà giáo, các chuyên gia kinh tế... 
sự tận tuỵ, tân tâm và ý chí cầu thị trong công việc đã tạo cho công ty 
đang phát triển nổi bật và khẳng định 
thế mạnh của mình trong các lĩnh vực 
như: thương mại quốc tế; xuất nhập 
khẩu; đầu tư nước ngoài; xây dựng, 
kiến trúc, kinh doanh bất động sản; sở 
hữu trí tuệ; thành lập, cơ cấu lại, mua 
bán - sáp nhập doanh nghiệp,...

Chúng tôi hành nghề trên nguyên 
tắc đề cao lợi ích tối thượng của khách 
hàng, cẩn trọng và khắt khe trong 
từng công việc, tuân thủ chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp luật sư và cam 
kết bảo mật tuyệt đối các thông tin của 
khách hàng.

CÔNG TY TNHH XÃ HỘI VÀ LUẬT SINH HÙNG
Địa chỉ: Số 7/9/162A Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.6656.6669 *Email: sinhhunglaw@gmail.com *Website: ploluatsinhhungvaxahoi.vn
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Có mặt hơn 4 năm tại thị trường 
trong nước, Công ty Cổ phần nông 
nghiệp Thiên Đường (Công ty Thiên 
Đường) đã rất thành công với các 

sản phẩm: Trà sâm đinh lăng đóng chai, trà túi 
lọc đinh lăng, rượu đinh lăng, gối đầu đinh lăng, 
cây giống đinh lăng, cao đinh lăng… đang được 
phân phối trên toàn quốc. 

Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp 
cộng với việc đầu tư và áp dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến, Công ty Thiên Đường đã khai 
thác tối đa tiềm năng của cây sâm đinh lăng. 
Ngoài khai thác tính năng chữa bệnh Đông y 
cổ truyền, Thiên Đường còn cho ra nhiều sản 
phẩm khác từ cây đinh lăng để đa dạng hóa sản 
phẩm, cung ứng cho thị trường.

Ông Trần Hoài Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty 
Cổ phần nông nghiệp Thiên Đường cho biết: 
“Chúng tôi luôn tự hào về đinh lăng, gọi nó là 
“nhân sâm của người Việt”. Đinh lăng rất dễ trồng, 
thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở nhiều vùng 
miền. Cây có thể trồng trong chậu hay ngoài đất 
ruộng, trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác 
để tăng thu nhập. Chúng không ảnh hưởng mà 
còn bổ trợ nhau để phát triển, che mát cho cây 
đinh lăng phát triển mạnh hơn”.  

Tại các vùng nguyên liệu của Công ty Thiên 
Đường, đinh lăng được canh tác theo hướng 
hữu cơ (organic) không sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, không sử dụng phân bón hóa học, mà 
dùng phân hữu cơ tự ủ. Sau gần 1 năm người 
dân có thể thu hoạch được thân và lá đinh lăng 
lần thứ nhất và cách 6 tháng lại thu hoạch tiếp. 
Sau 5 năm trồng, người dân sẽ thu hoạch toàn 
bộ 100% cây đinh lăng.

Để có nguồn nhiên liệu ổn định, Thiên Đường 

đã phải đầu tư liên kết trong 8 năm. Dù mới 
bắt đầu đi vào sản xuất được hơn 4 năm nhưng 
Thiên Đường đã 5 lần cải tiến sản phẩm, luôn 
đổi mới để hài lòng khách hàng. Sắp tới, công 
ty còn dự kiến xây dựng nhà máy công nghệ 
cao để sản xuất với quy mô lớn, phát triển thêm 
vùng trồng nhiên liệu, đa dạng hóa sản phẩm…
để cho ra sản phẩm cao sâm đinh lăng, kẹo sâm 
đinh lăng, sữa tắm sâm đinh lăng… xuất khẩu đi 
các nước.

Theo Tiến sĩ Bùi Quang Xuân, Giám đốc Đầu 
tư Tổng Công ty Thiên Đường cho biết: Trong 
y học cổ truyền, sâm đinh lăng có công dụng 
như một loại thuốc bổ, bổ thận, tăng lực, lợi 
tiểu, điều kinh, lợi sữa, trị ho, kiết lỵ giải độc, 
bổ huyết, mụn nhọt, cảm sốt, đau lưng, xương 
khớp, có thể dùng lá để chế biến các món ăn, 
ngâm rượu…. Chính vì vậy nên cây sâm đinh 
lăng là niềm “tự hào nhân sâm của người Việt”. 

Trà sâm đinh lăng Thiên Đường khác biệt 
với nhiều loại đồ uống khác là không sử dụng 
đường trong sản xuất mà chỉ sử dụng cỏ ngọt 
rất tốt cho người ăn kiêng và giảm đường huyết 
cho cả người bị bệnh tiểu đường. Quy trình sản 
xuất chế biến Trà sâm đinh lăng Thiên Đường 
rất nghiêm ngặt, đồng bộ khép kín. Nguồn 
nhiên liệu đầu vào được kiểm tra chọn lựa rất 
kỹ, phân chia theo từng bộ phận, đủ yêu cầu 
mới đưa vào dây chuyền tinh chế, tiệt trùng 
theo quy chuẩn.

“Sản phẩm từ cây sâm đinh lăng được sử dụng 
ở mọi lứa tuổi, giá thành thấp, vì vậy cây sâm đinh 
lăng là “cây của người Việt, của người nghèo”. Tiến 
sĩ Bùi Quang Xuân cho biết thêm: “Nhà nước 
cũng hỗ trợ cho việc này bằng Nghị định 98/NĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho phép các hợp 

tác xã nông nghiệp được vay vốn ưu đãi. Vì vậy, 
sắp tới công ty chúng tôi sẽ thành lập thêm 33 nhà 
máy sơ chế ở các tỉnh thành”.

Với mục tiêu đã xác định, Công ty Cổ phần 
nông nghiệp Thiên Đường không chỉ khai thác 
triệt để công dụng của cây sâm đinh lăng để tạo 
luồng gió mới trên thị trường nước uống đóng 
chai thảo dược, mà còn mở ra hướng đi mới cho 
bà con nông dân áp dụng chuyển đổi mô hình 
sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững lâu dài, 
tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho họ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THIÊN ĐƯỜNG (HUYỆN GÒ 
DẦU, TỈNH TÂY NINH) ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT TRONG NHỮNG 
DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI SẢN 
PHẨM TỪ CÂY ĐINH LĂNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Tiến sĩ Bùi Quang Xuân - Giám đốc Đầu tư Tổng Công 
ty Thiên Đường (bên trái) và ông Trần Hoài Việt - Chủ 

tịch HĐQT Công ty Thiên Đường.

Ông Trần Hoài Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty Cổ phần nông nghiệp Thiên Đường, bên sản phẩm 

do mình sáng tạo.

Vườn sâm đinh lăng được trồng xen canh với cây cao 
su của Công ty Cổ phần nông nghiệp Thiên Đường.

Sản phẩm nước uống đóng chai sâm đinh lăng của 
Công ty Thiên Đường.

Trà sâm đinh lăng Thiên Đường Trà sâm đinh lăng Thiên Đường 
- “nhân sâm” của người Việt- “nhân sâm” của người Việt

Huỳnh Mạnh
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Ghé thăm cơ sở chính của Thắng cố 
Quành tại Phố Mới, TP. Lào Cai và 
là cái “nôi” lưu giữ hành trình 20 
năm gian nan khẳng định thương 

hiệu Thắng cố Quành lừng danh. Trò chuyện 
với chúng tôi, chị Trần Thị Phượng - chủ thương 
hiệu Thắng cố Quành hồi tưởng về khoảng thời 
gian khi mới “chân ướt chân ráo” theo cha nấu 
thắng cố và hành trình trở thành một trong 
những người đầu tiên khẳng định thương hiệu 
thắng cố Lào Cai, từng bước đưa đặc sản của 
địa phương tiếp cận với du khách trong nước 
và quốc tế.

20 năm - Một thương hiệu Thắng 
cố Quành

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vốn được coi là 
“cái nôi” của món thắng cố - đặc sản của tỉnh Lào 
Cai, ông Trần Văn Luật, sinh năm 1957 (cha đẻ 
của chị Trần Thị Phượng) trước khi bén duyên 
với thắng cố là một cựu cán bộ công an nghỉ 
hưu sớm. Với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và 
phát huy những nét ẩm thực độc đáo của người 
bản địa, ông bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi và đã 
đúc kết được một công thức nấu món thắng cố 
ngựa riêng biệt. Đến năm 2002, ông quyết định 
mở một quán thắng cố nhỏ tại TP. Lào Cai chủ 
yếu bán cho người dân địa phương. Với phong 
cách uống rượu sảng khoái của người dân miền 
núi, ông Luật thường uống đến độ “tay chân 
quềnh quàng” như nhân vật Chu Văn Quềnh 
(do cố nghệ sĩ Hán Văn Tình trong phim Đất và 
Người thủ vai). Mỗi lần khách đến với quán, ông 
vừa mời rượu vừa “tếu” vài câu chuyện hài hước 

khiến khách hàng thân thương đặt cho ông biệt 
hiệu… ông Quành. Từ đó, thương hiệu Thắng cố 
Quành ra đời.

Theo chân cha là ông Trần Văn Luật từ khi 
mở quán đến khi được truyền nghề, chị Phượng 
kể về những ngày còn nhỏ cùng theo ông lang 
thang khắp các chợ, các bản để nếm thử thắng 
cố do người bản địa nấu. Qua rất nhiều năm 
học hỏi và thử nghiệm mới đúc kết được công 
thức như hiện tại. Bởi người miền xuôi lúc bấy 
giờ còn có cái nhìn rất lạ với món thắng cố ngựa 
nguyên bản, vậy mà khi được nếm thử món 
thắng cố Quành, năm nào khách cũng quay 
lại và chỉ tìm đúng quán để thưởng thức. Chị 
Phượng chia sẻ thêm:“Để có được công thức nấu 
món thắng cố ngựa đặc sản như hiện tại là cả một 
quá trình học hỏi gian nan vất vả, đặc biệt là nước 
chấm thắng cố - thứ tạo nên tên tuổi của Thắng 
cố Quành. Món nước chấm “thần thánh” này yêu 
cầu tỉ mỉ từ khâu chọn ớt, tự nhặt, tự xay và thêm 
gia vị, một phần chủ cơ sở là người gốc Mường 
Khương nên nước chấm ở đây có độ cay thơm đặc 
trưng. Bên cạnh đó, công thức nấu một nồi thắng 
cố thơm ngon chuẩn vị, nước dùng vàng óng cũng 
được gia đình giữ gần như nguyên bản với cách 
nấu của người bản địa, không biến tấu quá nhiều. 
Thịt ngựa cũng phải chọn loại ngựa nuôi trên núi, 
thịt thơm và tươi, mang đến hương vị “thử một lần 
là khó quên” cho cả khách địa phương và khách 
du lịch”.

Cái “tâm” của người làm nghề
Là người quản lý bận rộn với “trăm công 

nghìn việc”, song chị Phượng vẫn luôn tự mình 
“xắn tay” vào bếp để đảm bảo hương vị cho từng 

nồi thắng cố. Vào những thời điểm đông khách, 
chị tự tay nấu nướng, dọn dẹp cùng nhân viên, 
tự kiểm điểm và tiếp thu ý kiến của khách hàng 
về chất lượng thức ăn cũng như cách phục vụ. 
“Mình đặt cái tâm vào nghề nên khách hàng họ 
yêu quý mình. Khi có dịp đặt chân lên Lào Cai, họ 
đều sẽ ghé qua quán mình để thưởng thức” - chị 
Phượng hồ hởi chia sẻ.

Hai thập kỷ đã trôi qua, Thắng cố Quành luôn 
giữ nguyên giá niêm yết trong thực đơn, không 
tăng theo thị trường hay dịp lễ, Tết… Với mức 
chi phí khá bình dân so với một thương hiệu 
nổi tiếng tại thành phố du lịch đã khiến Thắng 
cố Quành đến gần hơn với tất cả mọi người. Ở 
các cơ sở, cách bố trí của Quành cũng rất “dân 
dã” với sạp, đệm ngồi khoanh chân, nội thất 
chủ yếu bằng gỗ tạo không gian ấm cúng, mang 
phong cách đặc trưng của người miền núi.

2022 là năm đánh dấu mốc tròn 20 năm xây 
dựng và phát triển của thương hiệu Thắng Cố 
Quành. Từ một quán ăn nhỏ, Thắng cố Quành 
hiện tại đã khẳng định được vị thế nhất định 
trên thị trường, trở thành một địa danh ẩm 
thực về đặc sản của địa phương. Không chỉ tại 
TP. Lào Cai, hiện tại Thắng cố Quành đã có 5 
cơ sở được đặt tại các thành phố: Yên Bái, Thái 
Nguyên và Hải Dương để du khách từ mọi miền 
đất nước có thể thưởng thức được thứ đặc sản 
tuyệt vời của miền đất biên cương này.

Thông tin liên hệ: 
THẮNG CỐ QUÀNH
Cơ sở 1: 78-080-082 Nguyễn Huệ, Phố Mới, 

TP. Lào Cai.
Hotline: 0328. 246.666
Cơ sở 2: 88 Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa,TP. Lào Cai.
Hotline: 0964.946.999
Cơ sở 3: Km 5, TP. Yên Bái.
Hotline: 0961.121.666
Cơ sở 4: 88 Việt Bắc, Quang Trung, TP. Thái 

Nguyên.
Hotline: 0985.635.678
Cơ sở 5: 01 Nguyễn Thị Duệ, Thanh Trung, 

TP. Hải Dương.
Hotline: 0869.736.789

ĐƯỢC KHỞI SINH TỪ ĐÔI BÀN TAY TÀI HOA CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN 
ÔNG ĐẾN TỪ MƯỜNG KHƯƠNG - QUÊ HƯƠNG CỦA MÓN THẮNG 
CỐ LỪNG DANH ĐẤT TÂY BẮC, THẮNG CỐ QUÀNH - CÁI TÊN VỪA 
“ĐỘC”, VỪA “LẠ” LUÔN KHIẾN DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG KHI GHÉ 
THĂM ĐỀU PHẢI THỐT LÊN: “A ĐÂY RỒI! CHÍNH HẮN ĐÂY”.

Chị Trần Thị Phượng - người con được truyền nghề 
và sở hữu thương hiệu Thắng cố Quành nổi tiếng.

Đặc sản Thắng cố Quành được nấu trên chiếc chảo gang đen mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thắng cố Quành Lào Cai: Thắng cố Quành Lào Cai: 
HÀNH TRÌNH 20 NĂM HÀNH TRÌNH 20 NĂM 
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆUKHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU
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Vừa đón sinh nhật tròn 5 năm tuổi, 
Fuji Fruit Lào Cai đã khẳng định 
được thương hiệu của mình trong 
giới thực phẩm sạch. Và cũng là 

đơn vị tiên phong bắt kịp xu hướng ăn uống 
lành mạnh hiện nay khi trái cây và thực phẩm 
sạch trở thành một nguồn thực phẩm thiết yếu. 

Đến với Fuji Fruit Lào Cai, chắc hẳn ai cũng 
sẽ “choáng ngợp” bởi những loại hoa quả tươi 
ngon, được bày trí rất đẹp mắt. Tất cả các sản 
phẩm đặt trên kệ đều đạt tiêu chuẩn VietGAP; 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đảm bảo an 
toàn về chất lượng không chỉ tốt cho sức khỏe 
của bản thân và gia đình, mà còn là một món 
quà tặng đầy ý nghĩa vào những dịp lễ, Tết. Chị 
Trần Thị Trang - Quản lý cơ sở Fuji Fruit Lào Cai 
chia sẻ thêm: “Với phương châm "An toàn cho sức 

khỏe gia đình bạn", chúng tôi chuyên cung cấp các 
loại hoa quả, thực phẩm sạch - tươi - ngon với 
giá cả cạnh tranh, nói không với chất bảo quản, 
nói không với hàng nhập lậu. Các sản phẩm hoa 
quả của công ty đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 
và đầy đủ giấy tờ nhập khẩu. Khách hàng có thể 
hoàn toàn yên tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Hiện nay, Fuji Fruit Lào Cai là đơn vị nhập 
khẩu và phân phối trực tiếp hoa quả của những 
quốc gia như Úc, Mỹ, Canada, New Zealand tại 
thị trường Việt Nam. Đồng thời cũng là tổng kho 
hoa quả uy tín, chuyên cung cấp các loại trái cây 
đặc sản vùng miền trên tổ quốc và trái cây nhập 
khẩu chính hãng.

Bên cạnh đó, Fuji Fruit Lào Cai cũng là cơ sở 
phân phối trực tiếp tới các cộng tác viên tại các 
các tỉnh thành khác như Tuyên Quang, Yên Bái, 

Quảng Ninh... và hơn hết Fuji Fruit Lào Cai là 
“người bạn đồng hành” tin cậy của khách lẻ với 
mong muốn người tiêu dùng có thể tiếp cận với 
những sản phẩm trái cây chất lượng với mức 
giá tốt.

Do có đầy đủ những tiêu chí bảo quản trái 
cây theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 
khắt khe nên khách hàng gắn bó với Fuji Fruit 
Lào Cai ngày càng đông hơn với sức mua lớn. 
Bởi vậy, cơ sở liên tục thay đổi các chính sách 
mới, nhập thêm hàng mới để đáp ứng được 
nhu cầu sử dụng hoa quả tươi ngon chất lượng, 
đảm bảo không bán hàng cũ, héo, hỏng.

Không chỉ có các sản phẩm hoa quả nhập 
khẩu, Fuji Fruit Lào Cai còn bán các loại trái 
cây đặc sản, các loại thực phẩm đạt tiêu chuẩn 
OCOP của chính quê hương Lào Cai. Hiểu được 
giá trị của nông sản sạch, cơ sở đã góp sức trở 
thành cầu nối để đưa những sản phẩm trái cây 
thơm ngon hàng đầu từ tay người nông dân 
đến người tiêu dùng trong nước.

Như vậy, khi khách hàng chọn mua hoa quả 
đặc sản vùng miền ở Fuji Fruit Lào Cai cũng là 
đang ủng hộ cho những người nông dân cần 
cù, chất phác của Lào Cai nói riêng và cả nước 
nói chung.

Khi mua hàng ở Fuji Fruit Lào Cai, khách 
hàng luôn nhận được sự đón tiếp và phục vụ 
tận tình chu đáo để lựa chọn được những loại 
hoa quả phù hợp nhất với nhu cầu của bản 
thân, gia đình hoặc sở hữu những món quà 
tặng độc, đẹp, giá trị.

Với phương châm “sản phẩm tốt, giá cả cạnh 
tranh”, Fuji Fruit Lào Cai chắc chắn có thể làm 
hài lòng khách hàng khó tính nhất.

Thông tin liên hệ:
HỆ THỐNG HOA QUẢ SẠCH FUJI
Địa chỉ: 025 Ngô Quyền, Cốc Lếu, TP. Lào Cai
Hotline: 0961021566 - 0947735885
Website: www.hoaquafuji.com

Fuji Fruit Lào Cai: 
SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO 
CỦA MỌI NHÀ

TRONG THỜI ĐẠI THỰC 
PHẨM BẨN ĐANG Ở TÌNH 
TRẠNG BÁO ĐỘNG, NHẤT LÀ 
TRÊN ĐỊA BÀN CỦA MỘT TỈNH 
BIÊN GIỚI NHƯ LÀO CAI, VIỆC 
XUẤT NHẬP KHẨU CÁC LOẠI 
HOA QUẢ, THỰC PHẨM… DIỄN 
RA CỰC KỲ SÔI ĐỘNG. KHI 
NGƯỜI TIÊU DÙNG “HOANG 
MANG” TRƯỚC RẤT NHIỀU SỰ 
LỰA CHỌN THÌ SỰ RA ĐỜI CỦA 
FUJI FRUIT LÀO CAI THỰC SỰ 
LÀ “ĐỊA CHỈ VÀNG” DÀNH CHO 
NHỮNG KHÁCH HÀNG THÔNG 
THÁI.

Đội ngũ Fuji Fruit Lào Cai kỷ niệm 5 năm ngày thành lập.

Fuji Fruit Lào Cai chuyên cung cấp các loại hoa quả 
an toàn, chất lượng.

Bánh cốm được bán tại Fuji Fruit Lào Cai.
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Cơn đại dịch COVID-19 quét qua Việt 
Nam trong năm 2020 và 2021 đã 
buộc Chính phủ phải phong tỏa 
toàn xã hội nhiều lần theo từng 

đợt dịch, đẩy các doanh nghiệp và ngân hàng 
"đóng băng" hoạt động kinh doanh. Tình hình 
khó khăn hơn nhiều khi Quốc hội, Chính phủ, 
NHNN quyết định cho các ngân hàng được cơ 
cấu nợ của khách hàng do bị ảnh hưởng của 
dịch COVID.

Có 2 đợt phong tỏa xã hội trên diện rộng là 
tháng 04/2020 và tháng 6-9/2021 với các đợt 
phong tỏa xã hội, toàn bộ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp và người dân bị 
“đóng băng” nên doanh thu và lợi nhuận giảm 
và thậm chí các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ 
gia đình phá sản hàng loạt, đến khi đại dịch lắng 
xuống, hoạt động kinh doanh cũng chưa thể 
phục hồi ngay.

1 Cơ cấu nợ trên toàn xã hội:
Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thông tư 14 

của NHNN cho phép các NHTM được cơ cấu nợ 
cho khách hàng trên toàn quốc do tình hình khó 
khăn của đại dịch COVID-19 làm "đóng băng" 
các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và 
ngân hàng. Trước tình hình khó khăn của tất cả 
doanh nghiệp và người dân, các ngân hàng cơ 
cấu nợ theo Chỉ thị 14 của NHNN cơ cấu gốc 
và lãi cho các khoản vay bị ảnh hưởng của dịch 

đến 30/06/2022, điều này đẩy lợi nhuận của 
ngân hàng xuống thấp do các khoản nợ bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19.

Các cuộc họp và các chính sách tập trung 
gỡ khó cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, người dân và ngân hàng như cơ cấu cả 
gốc và lãi vay cho khách hàng đến 30/06/2022 
và dự thảo gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng 
đang được NHNN làm dự thảo xin ý kiến của 
các bộ ngành để hoàn thiện trình Chính phủ.

2. Tín dụng tăng trở lại từ đầu năm 
2022:

Các số liệu công bố của Ngân hàng Nhà 
nước cho thấy tính đến trước Tết Nguyên đán 
2022, dư nợ tín dụng tăng 2,74% so với cuối 
năm 2021. Dư nợ tín dụng tăng bứt phá ngay từ 
đầu năm cho thấy dòng vốn đã được khai thông 
và được nền kinh tế đón nhận và hấp thụ, khả  
năng khôi phục của nền kinh tế rất khả quan. 
Điều đó cho thấy khả năng hấp thu và khai 
thông dòng vốn đang được đẩy mạnh, đi đầu là 
những ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, 
Vietinbank…

Tính theo con số tăng trưởng dư nợ gần 
cuối tháng 1/2022, lượng tín dụng được bơm 
ra trong tháng 1 đạt gần 286.000 tỷ đồng, mức 
tăng theo tháng mạnh nhất trong nhiều năm 
trở lại đây. Trước đó, tăng trưởng tín dụng 
đã tăng mạnh trong quý IV/2021. Năm 2022, 

NHNN dự kiến mở rộng chỉ tiêu tăng trưởng tín 
dụng lên khoảng 14% và có thể linh hoạt theo 
định hướng điều hành.

Việc phân bổ tín dụng vào các lĩnh vực sẽ 
được thực hiện theo các công cụ hạn mức tăng 
trưởng tín dụng cho từng ngân hàng và các 
phương án điều hành khác. Tăng trưởng tín 
dụng sẽ linh hoạt hơn để hỗ trợ nền  kinh tế, 
cùng với gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ 
đồng ưu tiên vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, 
lĩnh vực phục hồi kinh tế.

Theo kết quả điều tra xu hướng tín dụng của 
các tổ chức tín dụng tháng 12/2021 của NHNN, 
dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được 
dự báo tăng 5,3% trong quý I/2022 và tăng 
14,1% trong năm 2022.

3. Các ngân hàng thương mại đồng 
hành với khách hàng doanh nghiệp:

Trước những khó khăn của toàn xã hội, các 
ngân hàng tung các gói cho vay lãi suất thấp 
nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng 
vượt qua khó khăn trong đại dịch, khôi phục lại 
sản xuất và hướng đến mục tiêu tăng trưởng.

Ngân hàng Á Châu ACB đã tung gói hỗ trợ 
khách hàng doanh nghiệp với lãi suất cho vay 
ngắn hạn 5%/năm.

Ngân hàng Bắc Á (Bacabank) với gói 5000 
tỷ đồng cho khách hàng là cá nhân kinh doanh 
vay với lãi suất 4,99%/năm. Đối với khách hàng 
doanh nghiệp, lãi suất cho vay ngắn hạn là 6%/
năm. Với những hỗ trợ này Bacabank sẽ đồng 
hành cùng khách hàng khôi phục lại kinh doanh.

Các gói lãi suất thấp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và 
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh 
chóng khôi phục trở lại trong thời gian tới.

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CHUNG TAY CÙNG DOANH NGHIỆP 
VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

Phòng giao dịch Phạm Đình Hổ - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Ngân hàng Bắc Á.

Đức Cảnh - Lê Hải
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Doanh nghiệp

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn 
hoành hành dữ dội, mặc dù ngành 
giao thông vận tải đặt quyết tâm rất 
cao, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức 

để duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu 
quả, nhưng khách quan phải nhìn nhận rằng, 
năm 2022 vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy khó 
khăn, thử thách đối với các doanh nghiệp đang 
kinh doanh trong ngành vận tải. Để bạn đọc có 
cái nhìn rõ nét và toàn diện hơn về vấn đề này, 
chúng tôi đã thực hiện bài phỏng vấn với ông 
Phạm Quyết Chiến – Tổng Giám đốc Công ty 
Vận tải Du lịch Hai Bảy Bảy – người đã có gần 30 
năm kinh nghiệm trong ngành.

- Phóng viên (PV): Chào ông! Ông có thể khái 
quát vài nét về thực trạng của ngành kinh doanh 
vận tải ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm 
hiện nay?

- Ông Phạm Quyết Chiến: Do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19 quá lớn, quá nặng nề, 
khiến cho nền kinh tế trong cả nước bị đứt gãy 
và thiệt hại nghiêm trọng. Ngành kinh doanh 
vận tải cũng không thoát khỏi thực trạng đó. Chỉ 
riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng chục 
doanh nghiệp và hợp tác xã có quy mô nhỏ và 
vừa phải giải thể, nhất là các đơn vị kinh doanh 
mảng vận tải du lịch, các doanh nghiệp lớn cũng 
phải thu gọn quy mô bằng hình thức nhượng 
quyền thương hiệu hoặc thanh lý bớt xe để 
chuyển vốn đầu tư vào lĩnh vực khác. Thực tế 
khó khăn là vậy, nhưng các cơ quan quản lý Nhà 
nước chưa quyết liệt vào cuộc, thậm chí có nơi 
còn đưa ra thêm các quy định gây khó khăn hơn 

cho doanh nghiệp.
- PV: Ông có thể cho biết cụ thể hơn các doanh 

nghiệp trong ngành vận tải hiện nay đang gặp 
những khó khăn gì?

- Ông Phạm Quyết Chiến: Điều khó khăn lớn 
nhất mà hiện nay chúng tôi gặp phải là vấn đề 
về đăng kiểm. Do thời gian giãn cách kéo dài, 
lượng xe đăng ký chờ được đăng kiểm rất lớn, 
không thể đưa số xe này vào hoạt động khiến 
doanh nghiệp bị tổn thất nặng. Về vấn đề này, 

từ cuối năm 2021, Sở Giao thông Vận tải 
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối 

hợp với các cơ quan chức năng tìm cách 
giải quyết nhưng đến giờ vẫn còn tồn 

đọng.
Khó khăn thứ hai là các quy 

định về phòng, chống COVID-19 
mỗi nơi làm mỗi kiểu. Xe đi qua 

mỗi tỉnh phải “đối phó” với các 
tình huống khác nhau. Ngoài 

ra, quy định về lượng khách 
chuyên chở của từng loại 

xe cũng gây thiệt hại khá 
lớn cho doanh nghiệp, 
nhất là trong bối cảnh 
Bộ Tài chính chưa cập 

nhật đơn giá vận tải 
mới.

Khó khăn thứ ba, tôi 
cho rằng cũng quan trọng 

không kém đó là về vốn. Mặc 
dù Thủ tướng Chính phủ đã ra 

chỉ thị về việc yêu cầu các ngân 
hàng phải có chính sách hỗ trợ vốn 

cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
trực tiếp do dịch COVID-19, là doanh 

nghiệp kinh doanh vận tải du lịch chịu 
ảnh hưởng nặng nề, nhưng chúng tôi 

vẫn không thể tiếp cận được nguồn vốn này.
Vấn đề cuối cùng là tâm lý của người tiêu 

dùng. Trải qua đợt đại dịch phức tạp, người dân 
có tâm lý “sợ đám đông”, thà sử dụng xe riêng, 
dù là xe máy hay xe đạp, rất ít người đi xe buýt 
hoặc taxi.

- PV: Là một người có kinh nghiệm đã kinh 
doanh lâu năm trong nghề, theo ông chúng ta 
phải làm gì để tháo gỡ những khó khăn trên?

- Ông Phạm Quyết Chiến: Theo tôi, để giúp 
các doanh nghiệp trong ngành vận tải có thể 
vượt qua giai đoạn đầy thử thách cam go này 
thì phía cơ quan quản lý Nhà nước cần phải có 
một giải pháp đồng bộ, thống nhất từ Trung 
ương đến các địa phương. Thực hiện Nghị quyết 
128 của Chính phủ một cách nghiêm túc, triệt 
để, vừa chống dịch an toàn vừa phát triển kinh 
tế. Các địa phương không nên ban hành thêm 
các quy định riêng. Các cơ quan Trung ương, 
cụ thể là các bộ: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y 
tế, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… cũng 
cần có sự nhất quán khi ban hành các Thông 
tư, văn bản trong quản lý ngành. Ngành ngân 
hàng cũng cần có những giải pháp đồng bộ, kể 
cả Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng cổ phần 
để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về 
vốn, vượt qua giai đoạn trước mắt.

Về bản thân các doanh nghiệp trong ngành 
cũng phải tự vận động, không nên ỷ lại đẩy hết 
“quả bóng” trách nhiệm cho các cơ quan quản 
lý Nhà nước. Phải tính toán lại cơ cấu vốn đầu 
tư, xem xét cụ thể trong từng trường hợp để 
chủ động một cách tích cực. Thường xuyên tập 
huấn cho tài xế về các phương pháp phòng 
chống dịch an toàn, chọn lựa các kênh truyền 
thông rộng rãi cho khách hàng.

- PV: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi 
phỏng vấn.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải: 
MUÔN VÀN KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2022

Ông Phạm Quyết Chiến - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Du lịch Hai Bảy Bảy bìa phải.

Lê Hải (thực hiện)

Để khuyến khích khách hàng sử dụng xe Để khuyến khích khách hàng sử dụng xe 
taxi, Công ty Vận tải Du lịch Hai Bảy Bảy taxi, Công ty Vận tải Du lịch Hai Bảy Bảy 
đã đầu tư mới nâng cấp toàn bộ xe taxi. đã đầu tư mới nâng cấp toàn bộ xe taxi. 
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Doanh nghiệp

Với phương châm “Chung tay vì sức 
khỏe cộng đồng”, Công ty TNHH 
Fujiwa Việt Nam được thành lập 
đầu năm 2018, với tổng số vốn đầu 

tư gần 300 tỷ đồng, trên diện tích 18.000m2 
tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí 
Minh, chuyên sản xuất về nước I-on kiềm, nước 
súc miệng  I-on muối, dung dịch vệ sinh mũi I-on 
muối, nước rửa tay diệt khuẩn dưỡng da, dung 
dịch vệ sinh da đa năng... theo công nghệ Nhật 
Bản. Công ty Fujiwa vừa phát triển sản xuất 
kinh doanh, phòng, chống đại dịch COVID-19, 
vừa làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Trao đổi với Đoàn công tác Hội Bảo vệ thiên 
nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh (HANE), 
cán bộ kỹ thuật của nhà máy trình bày về công 
dụng của nước uống I-on Fujiwa: Hỗ trợ cho tiêu 
hóa, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu, trung 
hòa a-xít dư trong cơ thể, tính kiềm tự nhiên 
như rau xanh, bù mất nước nhanh, giảm đau cơ 
khi vận động, loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa lão 
hóa. Đối với nước súc miệng I-on muối là sự kết 
hợp hoàn hảo giữa nước I-on kiềm (Aikaline) và 
muối biển sâu cung cấp các khoáng chất quan 
trọng Ca2+, Mg2+, K+... được sản xuất bằng 
thiết bị hiện đại và công nghệ tách I-on tiên 
tiến của Nhật Bản, vệ sinh họng và miệng, hạn 
chế sự tăng sinh của các vi khuẩn có hại trong 
khoang miệng. Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi 
có tác dụng loại bỏ gỉ mũi, chất nhày trong mũi 
nhờ cơ chế xịt phun sương tạo ra các hạt mịn có 
thành phần pH (kiềm) đi sâu vào khoang mũi, 

sát khuẩn, kháng viêm, phòng 
ngừa sổ mũi, nghẹt mũi và 
viêm xoang; giáp lỗ mũi sạch, 
thông thoáng, dễ thở và tạo ra 
cảm giác dịu mát, dễ chịu.

Khi đại dịch COVID-19 đang 
bùng phát mạnh mẽ trên địa 
bàn thành phố, Công ty Fujiwa 
đã triển khai quyết liệt, đồng bộ 
nhiều giải pháp nhằm phòng, 
chống dịch có hiệu quả đồng thời 
duy trì sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo đời sống cho người lao động. 
Lãnh đạo Công ty năng động, sáng 
tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường, biết 
khai thác cơ hội trong đại dịch, kịp thời đưa 
ra sản phẩm mới, phục vụ người tiêu dùng, đó 
là: Nước rửa tay diệt khuẩn dưỡng da FUJIFUL, 
công dụng sát khuẩn tay, tiêu diệt 99,9% vi 
khuẩn trên tay, bảo vệ và dưỡng ẩm, giúp da 
tay luôn mềm mại và thơm mát. Nước rửa tay 
FUJIFUL gồm 3 dòng sản phẩm: Hương bạc hà, 
hương Lavender, hương trái cây, được thiết kế 
gọn nhẹ, trang nhã, bắt mắt, thuận tiện mang 
theo người, sử dụng mọi lúc mọi nơi - nhất là 
đối tượng học sinh, sinh viên, có thể làm quà 
tặng trong ngày sinh nhật, lễ, Tết. Sản phẩm 
thứ 2 là dung dịch vệ sinh đa năng FUJION, là 
sản phẩm diệt khuẩn không ăn mòn, tự nhiên, 
sử dụng để lau chùi, làm sạch trong nhà bếp, 
bàn ăn, tủ lạnh, ti vi, ghế ô tô, sàn nhà, máy tính 
bảng, đồ chơi, đồ nội thất... đáp ứng nhu cầu 
thị trường, góp phần phòng, chống dịch, bảo vệ 
sức khỏe người tiêu dùng, được dư luận đánh 
giá cao.

Bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc cho 
biết: Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, Fujiwa 
luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, 
như: tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 
luật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán 
bộ, công nhân và người lao động; kiểm soát, 
phòng ngừa và xử lý và loại bỏ các nguồn gây 
ô nhiễm môi trường; tất cả các quy trình sản 
xuất và tiêu dùng đều hướng tới tăng chu kỳ sử 
dụng của sản phẩm, nguyên liệu thân thiện môi 
trường, có khả năng sử dụng và tái chế. Ngoài 
việc sở hữu công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, 
nhà máy Fujiwa còn được trang bị hệ thống tự 

động hóa để đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sản 
phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Lãnh 
đạo doanh nghiệp luôn luôn xác định sản xuất 
kinh doanh phải gắn liền với bảo vệ môi trường, 
là trách nhiệm thường trực của mỗi người trong 
doanh nghiệp. 

Với sự nỗ lực của Tổng Giám đốc Ngô Thị Thu 
Thủy và tập thể người lao động, ngày 9/3/2021, 
Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ 
Chí Minh tổ chức Lễ trao Chứng nhận sản phẩm 
đạt tiêu chí nhãn sinh thái Rồng Xanh cho Công 
ty TNHH Fujiwa Việt Nam, đã đóng góp tích cực 
trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, 
đẹp, an toàn trong sản xuất kinh doanh khu 
vực nhà máy và tại địa phương. Tiếp đó, ngày 
20/12/2021, Công ty Fujiwa Việt Nam được Hội 
Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh trao Chứng 
nhận Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. Hồ Chí 
Minh năm 2021.

Tuy mới xuất hiện trên thị trường nhưng các 
sản phẩm của Fujiwa Việt Nam đã từng bước 
tạo được chỗ đứng trên thương trường, đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng, đạt các tiêu chí 
về môi trường, với phương châm của lãnh đạo 
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam là sức khỏe tốt 
bắt nguồn từ việc uống nước tốt. 

PV

Sản phẩm của Fujiwa Việt Nam

Tổng Giám đốc Fujiwa (bên phải) đang kiểm tra 
hoạt động tại nhà máy.

TỔNG GIÁM ĐỐC FUJIWA Ngô Thị Thu Thủy: 
NĂNG ĐỘNG, MẠNH MẼ 
VÀ QUYẾT ĐOÁN

Theo bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc Fujiwa, các sản phẩm của công ty được sản xuất 
bằng công nghệ Nhật Bản, có những ưu điểm nổi bật, đó là:

- Nguồn nguyên liệu từ mạch nước ngầm tinh khiết có độ sâu khoảng 180m. 
- Công nghệ và thiết bị Nhật Bản - hệ thống trụ độc quyền trên thế giới.
- Hệ thống khử khí cho nguồn nước trước khi vào bồn chứa.
- Hệ thống làm mềm nước hoàn hảo và hiện đại của Hà Lan.
- Hệ thống lọc vi sinh loại bỏ các vi sinh có hại mà một số hãng không có (ngoài thiết bị khử 

trùng bằng tia UV).
- Thiết bị điện phân tạo pH thế hệ mới nhất do Nhật Bản sản xuất.
- Vỏ bình và chai bằng vật liệu cao cấp chống trầy, chống thôi nhiễm ngược vào nước.
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Cách trung tâm huyện Quảng Xương 
7km về phía Nam, trải dọc 2 bên 
Quốc lộ 1A với diện tích tự nhiên là 
712,78 ha. Toàn xã có 1.788 hộ dân, 

dân số 6.634 nhân khẩu, ở 5 thôn. Trong những 
năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều 
hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, 
các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của các tầng 
lớp nhân dân; tình hình kinh tế luôn ổn định, 
phát triển; trong đó tốc độ gia tăng giá trị sản 
xuất hàng năm luôn đạt 15% trở lên, năm 2021 
đạt trên 21%, bình quân thu nhập đầu người 
69,51 triệu đồng/người/năm. Văn hóa xã hội 
ngày càng khởi sắc; quốc phòng an ninh luôn 
được giữ vững; hệ thống chính trị luôn trong 
sạch vững mạnh; nhân dân phấn khởi, tuyệt đối 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
điều hành của chính quyền địa phương; đoàn 
kết đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính 
quyền quyết tâm xây dựng thành công các danh 
hiệu kiểu mẫu. Xã được công nhận đạt chuẩn 
NTM năm 2015, đạt NTM nâng cao năm 2020. 
Từ năm 2015 đến nay, xã luôn duy trì bền vững 
và tiếp tục nâng cao 19/19 tiêu chí NTM, 15/15 
tiêu chí NTM nâng cao và xây dựng bảo đảm đạt 
13 chỉ tiêu/4 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới 
kiểu mẫu.

Đặt rõ mục tiêu xây dựng kế hoạch 
tổng thể để làm

“Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, gắn phát triển 
kinh tế - xã hội với bảo tồn nét đẹp văn hóa 
truyền thống. Theo đó, đặt rõ mục tiêu nội dung 
cụ thể cần làm, lập kế hoạch chi tiết sao cho 
phù hợp với tình hình thực tế, truyên truyền làm 
chuyển biến tư duy, nhận thức của người dân, 
phương thức tổ chức sản xuất, tăng thu nhập 
như cải tạo vườn tạp, quy hoạch vườn, trồng 
cây có hiệu quả kinh tế; tổ chức các đợt ra quân 
vệ sinh môi trường, xóa bỏ hàng rào bê tông, 
xây dựng hàng rào xanh tạo thành thói quen, 
thành phong trào cho các hộ dân”. Đây là quan 
điểm, là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trần Thị 
Huệ, Bí thư Đảng ủy xã.

Chia sẻ với phóng viên, về những điều “mắt 

thấy tai nghe” ở trên, ông  Lê Thanh Bảo, Chủ 
tịch UBND xã cho biết, Quảng Bình được khang 
trang như hôm nay là nhờ sự tuyên truyền của  
cấp ủy, chính quyền giúp người dân hiểu rõ vai 
trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng 
khu dân cư NTM kiểu mẫu. Người dân đồng 
thuận và tự khẳng định được việc xây dựng 
NTM chính là phục vụ mình, để mọi người tự 
giác tham gia từ việc chỉnh trang nhà ở, công 
trình phụ trợ, vườn hộ chăn nuôi, xây dựng bờ 
rào xanh, phát triển kinh tế hộ, vườn nhưng 
cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Để làm được điều này, các đảng viên trong 
thôn phải đi trước, làm mẫu cho người dân noi 
theo. Với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, 
chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân, sau 5 
năm xây dựng NTM, xã đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. 
Trên cơ sở nền tảng của những kết quả đã đạt 
được trong xây dựng NTM, NTM nâng cao giai 
đoạn 2015-2020; bước sang năm 2021, Đảng bộ 

và nhân dân Quảng Bình quyết tâm xây dựng 
xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ trong xây dựng NTM là hướng tới xây 
dựng và phát triển một xã hội nông thôn bền 
vững, văn minh, hiện đại, gắn với đô thị hóa 
nông thôn. Lấy việc xây dựng NTM kiểu mẫu 
làm nền tảng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu 
(đây là cách làm hay, sáng tạo); tập trung cao 
cho việc tiếp tục huy động nguồn lực nâng cao, 
mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn theo 
hướng đồng bộ; bổ sung các thiết chế văn hóa, 
cải tạo, chỉnh trang cảnh quan nông thôn luôn 
sáng, xanh, sạch, đẹp; quan tâm phát triển kinh 
tế đa dạng ngành nghề, phù hợp với điều kiện 
của địa phương.

Từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đặc 
biệt là sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân, 
đến nay, xã Quảng Bình đã hoàn thành các chỉ 
tiêu xã NTM kiểu mẫu với những kết quả đạt 
được toàn diện trên tất cả các tiêu chí. Trong 
đó, đáng chú ý ở hai nội dung nổi bật có tính 
chất đột phá, kiêu mẫu, đó là: “Đầu tư cơ sở vật 
chất, xây dựng thiết chế văn hóa kiểu mẫu” và 
“Xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - 
Sạch - Đẹp - An toàn”.

“Quả ngọt” nông thôn mới kiểu 
mẫu 

Những ngôi nhà mới khang trang, những 
con đường bê tông dài rộng, sạch đẹp nối 
các ngõ thôn, trường học, trạm y tế được đầu 
tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, 
việc nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao 
động để xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hệ cơ 
sở hệ thống văn hóa là hoàn toàn tự nguyện, 
được thực hiện trên cơ sở bàn bạc kỹ lưỡng, 
công khai, minh bạch. Bên cạnh đó là nhân dân 
tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của 
các cấp chính quyền; quan trọng hơn cả, nhân 
dân thấy được sự đóng góp của mỗi cá nhân, 
gia đình, thiết thực phục vụ cho việc sinh hoạt 
cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống, mức độ thụ hưởng về văn hóa tinh thần 
của chính bản thân người dân.

Từ những kết quả đạt được, đồng chí Trân 

Quảng Bình: Quảng Bình: 
SỨC SỐNG MỚI SỨC SỐNG MỚI 
Ở  XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪUỞ  XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

ĐẾN XÃ QUẢNG BÌNH (HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH 
THANH  HÓA) HÔM NAY, AI CŨNG SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC 
NIỀM VUI CỦA ĐẤT VÀ NGƯỜI TỎA RA TỪ PHONG TRÀO 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NTM). NHỮNG CON ĐƯỜNG 
THÊNH THANG, THOÁNG ĐÃNG ĐẸP MẮT ĐẾN NAO LÒNG, 
VỚI NHỮNG SẮC MÀU CỦA CÁC LOẠI HOA TRẢI DÀI, NHỮNG 
KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU THANH BÌNH, NHỮNG LÀNG QUÊ 
YÊN Ả VÀ CẢ NHỮNG KHUÔN MẶT RẠNG NGỜI NIỀM VUI 
CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VỚI BAO ƯỚC MƠ, KHÁT VỌNG NAY 
ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC VỚI BAO ĐIỀU KỲ DIỆU.

Triều Nguyệt
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Trong những năm qua, Sầm Sơn đã 
có nhiều đổi thay tích cực, với tâm 
điểm du lịch là bãi biển sạch đẹp, 
đa dạng các loại hình dịch vụ, nghỉ 

dưỡng, vui chơi giải trí, hạ tầng đồng bộ, hiện 
đại cùng với sự hiếu khách và những chính sách 
cởi mở, nhất quán của chính quyền địa phương.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Sầm Sơn đang từng 
bước phát huy những tiềm năng đó để phát 
triển ngành du lịch, nghỉ dưỡng, tổ chức hội 
thảo, hội nghị và vui chơi giải trí tổng hợp, hiện 
đại có tầm quốc gia và quốc tế, điển hình như: 
Quần thể nghỉ dưỡng FLC, Khu du lịch sinh thái 
ven Sông Đơ, Khu du lịch sinh thái - văn hóa Núi 
Trường Lệ, Sun Group,…

Trong những năm qua Sầm Sơn đã kết hợp 
đan xen giữa các loại hình du lịnh như sông - 
núi - biển - tâm linh để tạo nên sự phong phú 
và đa dạng nhằm thu hút khách du lịch thập 
phương, đồng thời lưu giữ, xây dựng những giá 
trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử văn 
hóa, các lễ hội, ngành, nghề truyền thống và các 
giá trị văn hóa khác.

Từ lâu, du lịch được xác định là ngành kinh 
tế chủ đạo, có tiềm năng và lợi thế phát triển 
nhất của Sầm Sơn. Do đó, TP. Sầm Sơn tập 
trung phát triển nhanh và bền vững ngành du 
lịch. Đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa Sầm Sơn 
với các điểm du lịch lớn trong tỉnh và cả nước, 
sớm đưa TP. Sầm Sơn thực sự trở thành đô thị 
du lịch biển thông minh, hiện đại. Tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực 
đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.

Để khai thác tối đa lợi thế phát triển các 
ngành kinh tế của TP. Sầm Sơn, nhất là kinh tế 
du lịch, trong giai đoạn tiếp theo, Sầm Sơn tập 
trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng 
hiện đại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và 
các thành phần kinh tế tham gia, không ngừng 
nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, 
khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ mới 
để kích thích sản xuất và phục vụ đời sống nhân 
dân, ưu tiên các ngành dịch vụ có giá trị tăng 
cao như tài chính, ngân hàng, dịch vụ vận tải, 
bưu chính viễn thông.

Nhằm phát triển, thích ứng với tình hình mới 

trong bối cảnh ngành du lịch cả nước khôi phục 
các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng 
an toàn với COVID-19, mới đây, UBND TP. Sầm 
Sơn ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Cầu Phúc 
đền Độc Cước và Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống 
Mái TP. Sầm Sơn năm 2022 với phương châm 
“An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì 
phải an toàn”.

Lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước diễn ra ngày 
18/3/2022 tại Sân khấu đền Độc Cước, phường 
Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Lễ hội Tình yêu - Hòn 
Trống Mái TP. Sầm Sơn sẽ được tổ chức từ 
ngày 07/4 đến ngày 11/4/2022, tại khu vực núi 
Trường Lệ, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn.

Đây là những sự kiện thường niên được 
UBND TP. Sầm Sơn tổ chức với quy mô ngày 
càng lớn và nội dung ngày càng đa dạng, phong 
phú, sáng tạo; là sự kiện nhằm quảng bá hình 
ảnh du lịch Sầm Sơn nói chung và khu danh 
thắng Hòn Trống Mái nói riêng; tạo sức hấp dẫn 
cho du khách về với Sầm Sơn trong những tháng 
không phải là tháng du lịch cao điểm, hướng tới 
lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022.

Việc tổ chức các hoạt động lễ hội TP. Sầm 
Sơn năm 2022 nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng 
bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, 
du lịch của TP. Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh 
Hóa nói chung. Là sự kết nối giữa các giá trị tâm 
linh, truyền thống cổ xưa với giá trị văn minh 
hiện đại tạo không khí vui tươi, lành mạnh 
trong không gian của lễ hội. Qua đó tạo điểm 
nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư 
đến với thành phố biển Sầm Sơn, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát 
triển bền vững.

Với chủ trương đúng đắn, giải pháp, định 
hướng phát triển bền vững, cùng với sự vào 
cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của TP. Sầm Sơn 
trong việc thay đổi chất lượng dịch vụ du lịch, 
hứa hẹn đó là những hướng đi đúng đắn nhằm 
phát triển TP. Sầm Sơn từng bước vươn mình 
trở thành TP du lịch biển thông minh, hiện đại, 
hấp dẫn vào năm 2030 và thành đô thị du lịch, 
vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu cả nước.

PV

SẦM SƠN ĐƯỢC BIẾT ĐẾN LÀ MỘT ĐỊA DANH NỔI TIẾNG VỀ NGHỈ 
MÁT, DU LỊCH CỦA XỨ THANH. ĐÂY LÀ NƠI HÒA QUYỆN, GIAO THOA 
GIỮA ĐẤT TRỜI, NÚI SÔNG, NƠI BÃI CÁT DÀI TRẮNG MỊN HÒA TRONG 
LÀN NƯỚC BIỂN XANH NGÁT VỖ VỀ VÀO DÃY TRƯỜNG LỆ THƠ MỘNG 
TẠO NÊN KHÔNG GIAN MÀ CHẲNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC.

Sầm Sơn - Thanh Hóa: Sầm Sơn - Thanh Hóa: HƯỚNG TỚI HƯỚNG TỚI 
THÀNH PHỐ DU LỊCH BIỂN THÔNG MINHTHÀNH PHỐ DU LỊCH BIỂN THÔNG MINH

Thị Huệ , Bí thư Đảng ủy xã tự hào và khẳng 
định: Cơ sở vật chất văn hóa và cảnh quan 
môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn ở 
xã  Quảng Bình là nét tiêu biểu, nổi bật trong 
xây dựng NTM kiểu mẫu. Hệ thống tường rào 
xanh hóa, cây bóng mát, hoa, cây cảnh… được 
bố trí hài hòa, hợp lý, tạo được cảnh quan 
thân thiện nổi bật từ xã đến thôn; đáp ứng tốt 
nhu cầu hội họp, các hoạt động văn hóa vui 
chơi giải trí cho người dân. Đặc biệt là phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn 
minh đã và đang phát huy hiệu quả.

Để minh định cho lời nói và việc làm khi “ý 
Đảng và lòng dân” là một, Bí thư Đảng ủy xã  
trực tiếp đưa chúng tôi đi “mục sở thị”: 100% 
các tuyến đường thôn, đường xương cá trong 
các khu dân cư đều có đèn chiếu sáng được 
quy chuẩn; được bao phủ hệ thống camera 
an ninh trên toàn xã bằng hệ thống mắt chủ 
do xã đầu tư và kết nối dữ liệu phục vụ công 
tác an ninh của các hộ dân ven các tuyến 
đường. Theo đó, các hàng cây sao đen, bằng 
lăng tím, cây hoa ban Tây Bắc đang bung nở 
sắc hoa trắng mướt; cùng nhiều loại cây bóng 
mát có giá trị khác trên các tuyến đường trục 
lớn đến các địa điểm công cộng. 

Đến với Quảng Bình hôm nay du khách 
có thêm một điểm mới lạ đọng lại trong tâm 
hồn, đó là các con đường ở thôn trở nên tươi 
tắn nhờ những bức tranh được vẽ lên tường 
rào của nhà dân. Bí thư Đảng ủy xã tâm đắc: 
Đi đôi với xây dựng các thiết chế văn hóa, 
hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, các 
công trình trọng điểm trong xây dựng NTM 
kiểu mẫu thì việc xây dựng cảnh quan khu 
dân cư, bảo vệ môi trường là một nội dung 
quan trọng trong tiêu chí kiểu mẫu được địa 
phương đặc biệt quan tâm, tạo điểm nhấn, 
nổi bật trong kết quả thực hiện xây dựng NTM 
kiểu mẫu. Xác định xây dựng NTM là một quá 
trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Chúng tôi thực sự cảm phục những tấm 
gương hiến tài sản, công sức vì mục tiêu xây 
dựng NTM của cán bộ và nhân dân xã Quảng 
Bình. Đặc biệt là tinh thần chịu thương chịu 
khó, năng động của tập thể Ban chấp hành 
Đảng ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng 
ủy với nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt. 
Một cán bộ lãnh đạo huyện Quảng Xương 
nói với tôi: Đồng chí Trần Thị Huệ và đồng 
chí Chủ tịch xã còn là những cán bộ - đầu kéo 
cho phong trào NTM, là “ngọn đuốc thổi bùng 
sức dân”. Với những nỗ lực không ngừng  của 
cả hệ thống chính trị, tin rằng với cách làm, 
hướng đi đúng đắn, cùng tinh thần đoàn kết 
trên dưới một lòng của nhân dân và cán bộ 
nơi đây, Quảng Bình sẽ giữ vững và làm nên 
những điều kỳ diệu hơn nữa trên quê hương 
NTM kiểu mẫu.
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Huyện Yên Thủy có 60.444 người 
dân, với 6 dân tộc sinh sống, trong 
đó dân tộc Mường chiếm 69,22%, 
dân tộc Kinh chiếm 30,6%. Các 

dân tộc khác chiếm 0,74%. Lực lượng lao động 
đông, số lao động phi nông nghiệp ngày càng 
gia tăng, tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 
50%. Điều này cho thấy huyện có thế mạnh về 
nguồn lực lao động. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực. Điển hình như tỷ trọng 
nông, lâm nghiệp giảm còn 30%, công nghiệp 
còn 40%, ngành dịch vụ ước đạt 40 triệu đồng, 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
cũng được nâng lên.

Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên 
Thủy chia sẻ: “Những năm qua, huyện đã tạo 
điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Tốc 
độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 80%. 
Tổng giá trị ngành công nghiệp xây dựng (giá trị 
cố định) ước đạt 1,5 triệu đồng. Công tác quản 
lý nhà nước về xây dựng được tăng cường, đảm 
bảo đúng quy hoạch và các quy định của pháp 
luật. Kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng 
đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội, phục vụ dân sinh”. 

Cùng với đó, tổng giá trị sản xuất ngành 
nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1,2 triệu 

đồng, tăng 21% so với năm trước, thực hiện 
dồn điền đổi thửa được trên 1,5 ha, đồng thời 
tổ chức quy hoạch lại hệ thống giao thông và 
kênh mương nội đồng. Đảng bộ huyện chỉ đạo 
chuyển đổi diện tích lúa và cây kém phát triển, 
vườn tạp sang trồng một số cây trồng cho giá trị 
kinh tế cao, một số mô hình liên kết chuỗi được 
xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả. Giá 
trị trên 1 ha đất canh tác ước thực hiện đến năm 
2021 đạt 52 triệu đồng. Điểm nhấn của huyện 
là được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận 
nhãn hiệu “bưởi Yên Thủy” và đang xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm 
thế mạnh của huyện như: khoai sọ, bí xanh, 
hành tăm...

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển 
tương đối đa dạng. Tốc độ tăng trưởng bình 
quân 13%/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành 
thương mại, dịch vụ (giá cố định) đạt 1,5 triệu 
đồng, tăng 78% so với năm trước. Kết cấu hạ 
tầng thương mại được đầu tư nâng cấp. Xây 
dựng và triển khai Đề án Phát triển du lịch 
huyện Yên Thủy đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, một số hoạt động du lịch được tổ 
chức thường xuyên.

Hoạt động tài chính - ngân hàng ổn định. 
Kinh tế tập thể có nhiều khởi sắc, số hợp tác xã 
thành lập mới và hoạt động có hiệu quả tăng 

lên, đến nay đã có 62 tổ hợp tác xã. Đã hình 
thành mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với 
chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP, có sản phẩm OCOP được 
công nhận, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, giải quyết 
việc làm cho trên 2000 lao động, tăng 1500 lao 
động.

Về phát triển doanh nghiệp, đến nay trên địa 
bàn huyện có 113 doanh nghiệp, 96 chi nhánh, 
văn phòng đại diện, tổng số vốn điều lệ khoảng 
1,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 3000 
lao động, tăng 1.900 lao động so với đầu nhiệm 
kỳ, hàng năm các doanh nghiệp thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế chiếm khoảng 35% tổng thu ngân 
sách Nhà nước trên địa bàn.

Về thu hút đầu tư, Yên Thủy triển khai thực 
hiện các chính sách ưu đãi đầu tư, tăng cường 
xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh của 
địa phương, công tác quy hoạch, giải phóng 
mặt bằng được tập trung chỉ đạo đã góp phần 
thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Đến nay, có 
22 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với 
tổng số vốn đăng ký trên 7 tỷ đồng. Nhiều dự 
án lớn đã và đang được nghiên cứu hoàn thành 
thủ tục đầu tư như: Khu nghỉ dưỡng sinh thái 
và sản xuất nước khoáng đóng chai tại xã Ngọc 
Lương, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị 

HUYỆN YÊN THỦY NẰM Ở PHÍA BẮC, VÙNG TRUNG DU PHÍA ĐÔNG NAM CỦA TỈNH HÒA BÌNH, CÁCH THÀNH 
PHỐ HÒA BÌNH KHOẢNG 85 KM. YÊN THỦY CÓ CON SÔNG LẠNG BẮT NGUỒN TỪ XÃ BÁO HIỆU VÀ XÃ HỮU 
LỢI CHẢY VỀ SÔNG NHO QUAN. YÊN THỦY CÓ TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN LÀ 28.885 HA, VỚI 11 ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN VÀ 115 XÓM, KHU PHỐ. TRUNG TÂM HUYỆN ĐÓNG TẠI THỊ TRẤN HÀNG TRẠM, 
LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA CỦA HUYỆN. HUYỆN YÊN THỦY NẰM Ở VỊ TRÍ CỬA NGÕ HUYẾT 
MẠCH VỚI QUỐC LỘ 12B ĐI QUA ĐỊA BÀN HUYỆN DÀI 22 KM, DỌC 5 XÃ, THỊ TRẤN (LẠC THỊNH, PHÚ LAI, YÊN 
TRỊ, NGỌC LƯƠNG, THỊ TRẤN HÀNG TRẠM) NỐI VÙNG TÂY BẮC VỚI QUỐC LỘ 1A LÀ NƠI TIẾP GIÁP VỚI HAI 
VÙNG KINH TẾ LỚN, VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, CON ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC BẮC - NAM ĐI QUA 4 XÃ, THỊ TRẤN 
(LẠC THỊNH, BÁO HIỆU, LẠC HƯNG, THỊ TRẤN HÀNG TRẠM) ĐÃ NÂNG VỊ TRÍ CỦA YÊN THỦY LÊN TẦM CHIẾN 
LƯỢC QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ CŨNG NHƯ QUỐC PHÒNG, TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO GIAO THÔNG VÀ 
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.

Về thăm huyệnYên Thủy: 
DIỆN MẠO MỚI NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
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sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Yên 
Thủy (do Tập đoàn FLC đầu tư).

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường được quan tâm. Công tác thu gom 
và xử lý rác thải sinh hoạt, hoạt động có 
hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác 
quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn 
huyện. Huyện đang triển khai xây dựng dự 
án đầu tư, xây dựng khu xử lý chất thải rắn 
bằng công nghệ thân thiện với môi trường.

Việc thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới được các 
cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây 
dựng NTM được nâng lên, vai trò chủ thể 
của nhân dân trong xây dựng NTM được 
phát huy, thu nhập và đời sống của người 
dân ngày càng được cải thiện, diện mạo 
nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, Yên 
Thủy đã có 6 xã về đích NTM.

Trong việc phát triển, nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo, toàn huyện có 
hơn 1000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có 
39 trường học, trong đó 13 trường mầm 
non, 9 trường tiểu học, 8 trường THCS, 
5 trường tiểu học và THCS, 1 trường dân 
tộc nội trú THCS-THPT, 3 trường THPT, 1 
trường TTGDTX-GD ngoại ngữ. Số trường 
học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là 
25/35 trường, đạt tỷ lệ 71,43%. Quy mô và 
chất lượng giáo dục được cải thiện rõ nét 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực tại địa phương.

Phát triển Văn hóa - Thể thao, Du lịch 
và gia đình được tổ chức nhiều nội dung 
phong phú thiết thực. Công tác bảo tồn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được 
chú trọng. Các lễ hội, di sản văn hóa được 
quản lý bảo tồn và phục dựng. Xây dựng 
và triển khai đề án phát triển du lịch huyện 
Yên Thủy đến năm 2022 tầm nhìn đến năm 
2030.

Các chương trình, dự án, chính sách đối 
với đồng bào các dân tộc thiểu số được 
triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất 
là các dự án đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát 
triển sản xuất và duy tu bảo dưỡng thuộc 
Chương trình 135, được triển khai kịp thời. 
Các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống 
đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó 
khăn được quan tâm thực hiện. Hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo được quản lý chặt chẽ 
đúng quy định của pháp luật. Các tín đồ 
chức sắc tôn giáo chấp hành tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước.

An ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội 
được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng 
được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả, hiệu lực quản lý điều hành của chính 
quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được nâng 
lên, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
huyện Yên Thủy bước vào giai đoạn mới 
với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo 
và Đảng bộ phát huy dân chủ, đoàn kết, trí 
tuệ huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội phấn 
đấu đến năm 2025 Yên Thủy đạt huyện 
NTM nâng cao.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Công đoàn 
ngành Y tế Đồng Nai phát động 
phong trào thi đua nhằm kêu gọi cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hăng say thi đua lao động, sáng tạo, yêu 
nghề góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính 
trị của đơn vị và của ngành trong năm 2022. 
Chủ đề thi đua “Làm theo lời Bác, hướng về 
cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động ngành Y tế chủ động sáng tạo nâng cao 
chất lượng công tác phòng bệnh và khám chữa 
bệnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trong năm 2022, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai 
tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong 
trào thi đua và các cuộc vận động: Thi đua “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy tinh 
thần trách nhiệm, chủ động và đoàn kết hỗ trợ 
nhau trong công việc; cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động không ngừng học tập về 
chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, chế 
độ chính sách để phục vụ tốt nhiệm vụ được 
giao, tích cực tham gia thực hiện phong trào 
thi đua “Văn hóa công sở”, gắn với phong trào 
thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh” xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp, 
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào 
thi đua “Tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách 
nhiệm cao vì đoàn viên ngành Y tế”.

Hưởng ứng phong trào thi đua, ngành Y tế 
tỉnh Đồng Nai quyết tâm chung sức tham gia 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 
hướng về cơ sở, củng cố y tế cơ sở, tăng cường 
hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, 
làm tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

người dân, vận động người dân tham gia bảo 
hiểm y tế.

Ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” chuyên đề hàng năm gắn với 
việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao y 
đức của người thầy thuốc, trong quan hệ với 
người bệnh, với đồng nghiệp, xây dựng người 
cán bộ y tế chuẩn mực theo lời dạy của Bác 
“Lương y phải như từ mẫu”, chấp hành tốt luật 
pháp, không vi phạm pháp lệnh hành nghề y 
tế tư nhân, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, 
nội quy lao động; thi đua thực hành tiết kiệm, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến vào công tác y tế, nâng cao 
hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế; không để 
xảy ra tiêu cực trong khám chữa bệnh, không  
gây phiền hà, nhũng nhiễu người bệnh.

Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng 
phát, lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng 
không nhỏ đến sức khỏe, tính mạng, sinh kế 
của người dân và công nhân lao động trên địa 
bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, ngành Y tế Đồng 
Nai đã tích cực, sáng tạo, đổi mới trong công tác 
tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải 
pháp đáp ứng kịp thời để thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế 
hoạch được giao.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã 
tặng cờ thi đua và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tặng 
giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 
2021.

NGÀY 26/2, SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 67 NĂM 
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2022), TRI ÂN THẦY 
THUỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ PHÁT ĐỘNG 
PHONG TRÀO THI ĐUA TOÀN NGÀNH Y TẾ NĂM 2022.

Đồng Nai:Đồng Nai:  
LỄ KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THẦY THUỐC LỄ KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THẦY THUỐC 
VIỆT NAM (27/02/1955-27/02/2022)VIỆT NAM (27/02/1955-27/02/2022)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
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Công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 đạt được 
nhiều kết quả tích cực

Trong 2 năm qua, cả nước phải 
đối mặt với đại dịch COVID-19 
bùng phát, lan rộng và có những 
diễn biến phức tạp, khó lường, gây 
ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt 
đời sống kinh tế - xã hội và an toàn 
sức khỏe của nhân dân. Với tinh 
thần cần cù lao động, yêu ngành, 
yêu nghề, đội ngũ thầy thuốc, nhân 
viên y tế, các lực lượng tuyến đầu 
chống dịch của quận Cầu Giấy và 
phường Dịch Vọng đã đoàn kết, nỗ 
lực, vượt qua mọi khó khăn nguy 
hiểm thực hiện tốt nhiệm vụ kép: 
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh 
COVID-19, phòng, chống, hạn 
chế sự xâm nhập và lây lan của dịch 
bệnh, chăm lo đời sống, bảo vệ sức 
khoẻ của nhân dân; đồng thời phát 
triển và ổn định kinh tế - xã hội.

UBND phường đã ban hành hơn 
280 văn bản để chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện việc phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn phường cho 
từng giai đoạn cụ thể; đã kiện toàn 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19, phân công nhiệm vụ các 
thành viên; thành lập Sở Chỉ huy, 
chốt vùng xanh, chốt kiểm soát... 
và xây dựng lịch trực 24/24/7.

Kiện toàn 23 Tổ COVID - Chăm 
sóc người nhiễm bệnh COVID-19 
cộng đồng theo đúng quy định; 
thực hiện phòng, chống dịch bệnh 
theo phương án 4 tại chỗ. Ngay 
cuối năm 2021, phường đã trang 
bị thêm phương tiện, trang thiết 
bị vật tư y tế phòng, chống dịch 
bệnh cho trạm y tế phường, trạm 
y tế lưu động: 20 máy đo Sp02, 10 
máy đo huyết áp, 5 bình xịt khử 
khuẩn 18 lít, 10 thùng rác y tế, 25 
bình oxy loại 10 lít , 3 máy tạo oxy 
(dự phòng)...; và cho 23 Tổ COVID 
chăm sóc F0, mỗi tổ dân phố gồm: 
10 máy đo Sp02, 2 máy đo huyết 
áp, 1 bình xịt khử khuẩn 18 lít, 5 
thùng rác y tế, khẩu trang, nước sát 
khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn, 20 
- 30 biển báo cách ly để chủ động 
công tác phòng, chống dịch bệnh, 
chăm sóc hỗ trợ theo dõi người 
bệnh tại nhà, đảm bảo sức khỏe 
nhân dân ngay từ khu dân cư.

Tổ chức tốt công tác điều trị 
theo phân tuyến: Đã và đang điều 
trị chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 
2.448 trường hợp, số ca chuyển 
tuyến: 2 ca, hiện đang theo dõi tại 
nhà 1.607 trường hợp, kết thúc 
điều trị 790 trường hợp; tổ chức 5 
đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 
SARS-CoV-2 diện rộng với 16.811 
lượt người.

Công tác tiêm chủng được 
UBND phường đặc biệt quan tâm 
nhằm mục tiêu miễn dịch toàn dân; 
tính đến nay, trên địa bàn phường 
đã tiêm 28.753 mũi 1, 26.542 mũi 
2 và 16.009 mũi 3, trong đó riêng 
Trạm Y tế phường tiêm 17.644 
mũi 1, 17.767 mũi 2 và 10.469 mũi 
3..., tập trung ưu tiên tiêm tại nhà 
cho người già bệnh nền, nhóm đối 
tượng nguy cơ cao.

Với những đóng góp to lớn, 
thiết thực, trong năm 2021, Thủ 
tướng Chính phủ, UBND thành phố 
đã khen thưởng 1 cá nhân, UBND 
quận khen thưởng đột xuất cho 5 
tập thể, 8 cá nhân và 23 Tổ COVID 
cộng đồng có thành tích xuất sắc 
trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn phường 
Dịch Vọng. Sang đầu năm 2022, 
tại Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, 
Hội nghị đã khen thưởng 30 tập 
thể và 21 cá nhân là lực lượng y tế 
và lực lượng tuyến đầu tiêu biểu 
trong công tác phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn phường.

Triển khai linh hoạt, 
phát huy hiệu quả công 
tác phòng, chống dịch 
COVID-19 năm 2022

Đầu năm 2022, tình hình dịch 
bệnh COVID-19 tiếp tục có những 
diễn biến phức tạp, dịch bệnh lây 
nhiễm nhanh với chủng Omicron, 
cả trẻ em, người già bệnh nền lây 
nhiễm nhiều, đặc biệt trong hoàn 
cảnh người bệnh phải cách ly rất 
khó khăn trong việc thăm khám 
bệnh, hỗ trợ. Với quan điểm lấy 
người bệnh là trung tâm để tiếp 
cận hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời 
nhất (bình dân, nhiều người dùng, 
thông tin nhanh), UBND - Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 
phường Dịch Vọng, với 23 Tổ 
COVID - Chăm sóc F0 đã ứng dụng 
hiệu quả Công nghệ thông tin, sử 
dụng 5 nhóm Zalo hỗ trợ Trạm Y 
tế phường (mô hình Trạm Y tế 
online), công tác phòng, chống 
dịch bệnh, hỗ trợ chăm sóc điều 
trị người bệnh COVID-19 tại nhà; 
đã có hơn 3000 thành viên, người 
bệnh theo dõi, thông tin 2 chiều, 
nhận được nhiều phản hồi tốt, tích 
cực của nhân dân, cụ thể:

Nhóm Zalo hướng dẫn & hồ sơ 
F0 Dịch Vọng bao gồm các hướng 
dẫn quy trình, thủ tục, khai báo y 
tế F0; Danh sách số điện thoại của 
các bác sỹ hỗ trợ; Sổ tay chăm sóc 
điều trị F0 tại nhà; Sổ tay chăm sóc 
trẻ em nhiễm COVID-19; Sổ tay sử 
dụng thuốc an toàn; Sổ tay phục 
hồi sau COVID; Hướng dẫn test 
nhanh, đo SpO2…

Nhóm Zalo Kết quả xét nghiệm 
SARS-COV-2 Dịch Vọng: Hỗ trợ 
Trạm Y tế phường kiểm tra kết 
quả test nhanh, RT-PCR của công 
dân, để xác nhận F0 đủ điều kiện 
cách ly y tế tại nhà, kết thúc điều 
trị theo hướng dẫn Quyết định 
250/QĐ-BYT ngày 28/1/2022 của 
Bộ Y tế. Công dân có thể chuyển 

VỚI QUAN ĐIỂM LẤY NGƯỜI BỆNH LÀ TRUNG TÂM ĐỂ TIẾP CẬN HỖ TRỢ 
NHANH NHẤT, KỊP THỜI NHẤT, UBND - BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19 PHƯỜNG DỊCH VỌNG (QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI) VỚI 23 TỔ COVID-19 
- CHĂM SÓC F0 ĐÃ CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI NHIỀU 
BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TRỰC TIẾP, KỊP THỜI, MANG LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC 
CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN.

Phường Dịch Vọng: 
PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN

Vy Linh - Tri Thức

Phường Dịch Vọng chủ động tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nhà cho người già yếu và có bệnh nền.
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Cho tới nay, Phòng khám Đa khoa Thành 
Tâm đã xây dựng được cơ sở vật chất 
khang trang với đầy đủ máy móc hiện đại 
như: Máy chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm 

Eb, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy đo loãng 
xương, mấy soi cổ tử cung, X-quang...

Song hành cùng phòng khám là hơn 30 cán bộ, 
y, bác sĩ tận tâm với nghề, có trình độ chuyên môn 
cao, đáp ứng công tác khám chữa bệnh ở nhiều lĩnh 
vực như: nội, ngoại khoa sản phụ khoa, chẩn đoán 
hình ảnh răng, hàm, mặt, tai, mũi, họng, mắt, và xét 
nghiệm, giải phẫu bệnh...

Bác sĩ Đỗ Cảnh Đoàn - Giám đốc phòng khám cho 
biết: “Vài năm trước, phòng khám còn đơn sơ, nhưng 
vẫn gây ấn tượng với người bệnh bởi sự sạch sẽ, 
thoáng mát, cán bộ y tế nhiệt tình. Đặc biệt là chế độ 
khám chữa bệnh theo định kỳ, chế độ ăn uống và làm 
việc khoa học được đặt lên hàng đầu”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 
nhân dân, Phòng khám Đa khoa Thành Tâm đã mạnh 
dạn đầu tư, cập nhật trang thiết bị mới, liên kết với 
các bệnh viện lớn tại Ninh Bình để thực hiện vào xét 
nghiệm chuyên sâu: Xét nghiệm ADN, sàng lọc trước 
khi sinh, double, triple test, HP, xét nghiệm ASLO 
trong chẩn đoán thấp tim, xét nghiệm sàng lọc ung 
thư sớm…

Chia sẻ về điều này, Bác sĩ Đỗ Cảnh Đoàn cho biết: 
“Phương châm của phòng khám là hôm nay thành 
tâm, ngày mai sẽ phải thành tâm hơn. Phòng khám 
luôn cố gắng mang lại những dịch vụ khám chữa bệnh 
tốt nhất cho người dân, trên quan điểm con người làm 
chủ - máy móc là yếu tố quan trọng. Để phát triển, 
thời gian qua phòng khám đã mời nhiều y, bác sĩ tại 

các bệnh viện lớn ở Ninh Bình tới để hướng dẫn cho 
đội ngũ cán bộ phòng khám. Hiện nay, phòng khám 
đã đào tạo được hơn 30 cán bộ, y, bác sĩ đa khoa, 5 kỹ  
thuật viên, y tá, 6 chuyên khoa 1,2. Không những có 
chuyên môn cao, tay nghề vững mà thái độ, quy tắc, 
ứng xử rất chuẩn mực theo y đức của ngành y”.

Đặc biệt, Phòng khám Đa khoa Thành Tâm hiện 
còn là nơi hỗ trợ tích cực về chuyên môn với các bệnh 
viện lớn, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán hình ảnh và điều 
trị những ca bệnh khó. Ngoài ra, phòng khám luôn đi 
đầu trong các hoạt động xã hội. Phòng khám miễn 
giảm 20-30% phí khám chữa bệnh cho người nghèo, 
vùng sâu, vùng xa. Không dừng ở đó, phòng khám còn 
tài trợ cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hội Thầy 
thuốc trẻ tỉnh Ninh Bình.

Với nỗ lực không ngừng hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng sức khỏe, Phòng khám Đa khoa Thành tâm 
luôn lấy y đức làm đầu, lấy chất lượng khách hàng làm 
trọng tâm. Trên cơ sở đó, Thành Tâm đã, đang và sẽ 
khẳng định là đơn vị y tế giàu y đức chuyên nghiệp, 
xứng tầm với sự tin tưởng của nhân dân.

THÀNH LẬP THÁNG 7 NĂM 2009 TẠI THỊ TRẤN YÊN NINH, HUYỆN YÊN 
KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH VỚI BAO KHÓ KHĂN VỀ NHÂN LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT 
CHẤT, SAU VÀI NĂM HOẠT ĐỘNG, PHÒNG KHÁM ĐÃ TỪNG BƯỚC LỚN MẠNH VỀ 
MỌI MẶT, NHẬN ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA BỆNH NHÂN LÀ CÁC CÔNG TY VÀ NHÂN 
DÂN TRONG VÀ NGOÀI VÙNG LÂN CẬN.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH TÂM - NINH BÌNH: 
“Hôm nay thành tâm, 
ngày mai sẽ phải thành tâm hơn”

Hoàng Thanh Hải

kết quả xét nghiệm, video tự 
xét nghiệm từ nhà để cán bộ y 
tế kiểm tra, giám sát mà không 
cần phải đến điểm lấy mẫu tập 
trung, tiết kiệm thời gian, vật tư 
y tế, nhân lực Trạm Y tế.

Nhóm Zalo QĐ cách ly y 
tế: Cung cấp bản scan quyết 
định cách ly y tế người nhiễm 
COVID-19 không triệu chứng và 
triệu chứng nhẹ tại nhà, để công 
dân F0 xem trước gửi cơ quan 
khi cần thiết; phối hợp Trạm Y 
tế phường, Công an phường, Tổ 
dân phố, CSKV đối chiếu, kiểm 
tra sai sót, chỉnh sửa kịp thời.

2 nhóm bác sỹ Chăm sóc F0 - 
Dịch Vọng (duy trì từ năm 2020): 
Các lãnh đạo quận, bác sỹ, nhân 
viên y tế Trạm Y tế phường, 
bác sỹ đồng hành tại khu dân 
cư (hơn 20 bác sỹ, nhân viên 
y tế), đã có kinh nghiệm tham 
gia phòng, chống dịch bệnh 
theo dõi, hỗ trợ chăm sóc người 
bệnh COVID-19 từ xa, ưu tiên 
thăm khám người già, người có 
bệnh nền, trẻ em, phụ nữ có 
thai, người chưa tiêm vắc xin…

Các nhóm chống dịch cộng 
đồng Tổ COVID - Chăm sóc F0 
chính là cầu nối chủ động về 
công tác phòng chống dịch của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 phường Dịch Vọng 
đến với nhân dân, hỗ trợ kịp 
thời công tác thông tin, tuyên 
truyền, nắm tình hình cơ sở, 
phát hiện, cách ly y tế trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ 
trợ kiểm soát xét nghiệm, hỗ trợ 
chăm sóc điều trị người nhiễm 
bệnh COVID-19 tại nhà, theo 
dõi người già bệnh nền có thể 
chuyển nặng, thực hiện theo 
phương án 4 tại chỗ, giúp mang 
lại hiệu quả trong kiểm soát 
dịch trên địa bàn phường, mang 
đến cho người dân sự yên tâm, 
tin tưởng và thực hiện tốt các 
biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch 
COVID-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho 
ngành Y tế năm 2022 và các 
năm tiếp theo rất nặng nề. Với 
tinh thần sẵn sàng góp sức 
mình, sức người vào công cuộc 
phòng, chống dịch COVID-19, 
cấp ủy Đảng, chính quyền và 
nhân dân phường Dịch Vọng 
luôn tin tưởng và hỗ trợ, đồng 
hành cùng lực lượng y tế, các lực 
lượng tuyến đầu trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân và trên 
tuyến đầu phòng, chống dịch 
với mong muốn đẩy lùi dịch 
bệnh COVID-19 ra khỏi địa bàn 
phường, từng bước xây dựng 
quận Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng ngày càng phát triển giàu 
mạnh, văn minh và hiện đại.

Một số hình ảnh 
của Phòng khám Đa khoa Thành Tâm - Ninh Bình.
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Gặt “trái ngọt” khi ý Đảng hợp 
lòng dân

Xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, có lộ trình vừa đảm bảo 
tính khẩn trương, đồng bộ, vừa đảm bảo tính 
ổn định, bền vững; qua 10 năm triển khai thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
Nông thôn mới với sự quyết tâm, lãnh đạo chỉ 
đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Tỉnh uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội, cấp 
uỷ, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đồng 
thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, 
tỉnh Lào Cai đã giành được rất nhiều “trái ngọt”. 
Minh chứng được khẳng định với thành tựu 
100% số xã có đường giao thông được rải nhựa 
hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã; 100% số xã 
có điện lưới quốc gia; 100% các cơ sở giáo dục 
đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính,… thu 
nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2021 
đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm 
nghèo đa chiều khu vực nông thôn đến nay còn 
5,31% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), 
giảm 38,63% so với năm 2015.

Đến nay, toàn tỉnh có 62/127 xã đạt chuẩn 
Nông thôn mới (đạt 48,81% số xã); có 2 xã được 
công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 
cao”; bình quân tiêu chí đạt 15,73 tiêu chí/xã; 
UBND cấp huyện đã công nhận 177 thôn kiểu 
mẫu, 168 thôn Nông thôn mới. Thành phố Lào 
Cai và huyện Bảo Thắng được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
Nông thôn mới.

Với thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 
2016 - 2020, tỉnh Lào Cai được Chủ tịch nước 
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Những thành quả xây dựng Nông thôn mới 
tại Lào Cai hôm nay đã phản ánh rõ nét sự 
quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong 
đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chủ 
thể của người dân được chú trọng, phát huy; 

là sự kết tinh, hoà hợp, sự nỗ lực, cố gắng từ ý 
Đảng, lòng dân, từ đó biến những Nghị quyết 
của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong 
cuộc sống, từng bước thay đổi diện mạo nông 
thôn, góp phần xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nâng tầm Nông thôn mới bền 
vững

Với những giải pháp căn cơ, không chạy theo 
thành tích, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai 
đặt mục tiêu xây dựng Nông thôn mới để đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân khu 
vực nông thôn không ngừng được nâng cao; kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ 
và từng bước hiện đại, kết nối chặt chẽ với quá 
trình đô thị hóa. Xây dựng Nông thôn mới tạo 
ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng, đặc biệt 
là tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các khu vực 
có nhiều khó khăn như ở vùng sâu, vùng cao và 
vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người…

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 
triển khai hiệu quả Đề án số 01 của Tỉnh ủy Lào 

Cai về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân 
cư và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025; Nghị quyết số 10 của Ban thường vụ Tỉnh 
ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hóa 
đến năm 2030, nhằm nâng cao giá trị gia tăng, 
nâng cao đời sống nông dân và phát triển nông 
nghiệp bền vững; thu hút nhiều các doanh 
nghiệp đến đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế 
của các vùng sản xuất trọng điểm, sản phẩm 
chủ lực; nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế 
tập thể, hợp tác xã, phát triển các tổ, nhóm kinh 
tế hợp tác gắn với xây dựng Nông thôn mới 
thực sự có chiều sâu, bền vững.

Với phương châm xây dựng Nông thôn mới 
chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; 
làm đâu, chắc đó, hy vọng Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh sẽ luôn được “giữ lửa”, tạo ra thế và lực 
mới đẩy nhanh tiến trình xây dựng Lào Cai phát 
triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh 
phát triển tốp đầu của vùng trung du và miền 
núi phía Bắc.

XÁC ĐỊNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀ MỘT 
“CUỘC CÁCH MẠNG”, CHỈ CÓ ĐIỂM KHỞI ĐẦU 
MÀ KHÔNG CÓ ĐIỂM KẾT THÚC, BƯỚC VÀO 
GIAI ĐOẠN MỚI, LÀO CAI TẬP TRUNG ĐẨY 
MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TOÀN 
DIỆN TRÊN TẤT CẢ CÁC MẶT VỚI BƯỚC ĐI 
PHÙ HỢP: DUY TRÌ, GIỮ VỮNG KẾT QUẢ 
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA GIAI 
ĐOẠN TRƯỚC, THỰC HIỆN NÔNG THÔN 
MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU 
MẪU, NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN MINH THEO HƯỚNG ĐI 
VÀO CHIỀU SÂU, HIỆU QUẢ.

Lào Cai: Lào Cai: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
ĐI VÀO CHIỀU SÂU, BỀN VỮNGĐI VÀO CHIỀU SÂU, BỀN VỮNG

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng người dân tham gia làm đường bê tông Nông thôn mới tại xã Chiềng Ken 
(huyện Văn Bàn, Lào Cai). Ảnh: T.L

Hà Gái – Diệu Ly
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ĐI QUA NHỮNG BƯỚC THĂNG 
TRẦM CỦA LỊCH SỬ, THỌ XUÂN 
ĐƯỢC XEM NHƯ MỘT “GẠCH 
NỐI” GIỮA KHU VỰC ĐỒNG 
BẰNG VÀ MIỀN NÚI XỨ THANH 
ĐÃ VÀ ĐANG CHO THẤY SỰ 
VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN. 
NHỜ SỰ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH, 
CỦA TRUNG ƯƠNG CŨNG NHƯ 
KHÁT VỌNG TỰ CƯỜNG, THỌ 
XUÂN TRỞ THÀNH MỘT TRONG 
NHỮNG “TỨ SƠN” PHÁT TRIỂN 
Ở XỨ THANH. 

Nhà máy đường Lam Sơn - Thọ Xuân.

Xã hộiXã hội

Trong mấy thập kỷ gần đây, Thọ Xuân 
không chỉ được nhắc đến như một 
vựa nông sản, mà còn được biết đến 
qua những sản phẩm du lịch sáng 

tạo từ văn hóa, những phong trào kiểu mẫu… 
Đặc biệt, sau khi Cảng Hàng không Thọ Xuân 
đi vào khai thác, những nhà máy, hạ tầng thiết 
yếu được đầu tư, cái tên Thọ Xuân đã được rất 
nhiều người nhắc đến, biết đến, chờ đợi và kỳ 
vọng sẽ sớm trở thành thị xã - một đô thị mới ở 
khu vực phía Tây của tỉnh, để tạo ra hạt nhân, 
động lực thúc đẩy sự phát triển của cả vùng.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chỉ 
tiêu tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 
đạt 17% trở lên vào năm 2025; tổng huy động 
vốn đầu tư phát triển đạt 30.000 tỷ đồng trở lên; 
tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 800 
doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách 
bình quân hàng năm đạt 15% trở lên; tỷ lệ tổ 
chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình 
quân hàng năm đạt 80% trở lên.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng 

cường, nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn, 
có tính kết nối liên vùng được đầu tư xây dựng. 
Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ nét, bộ 
mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các 
lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được 
bảo đảm, đời sống của nhân dân không ngừng 
được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, quản 
lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 
cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể ngày càng hiệu quả.

Phát triển huyện Thọ Xuân nhanh và bền 
vững với nông nghiệp là nền tảng, công nghiệp 
và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là 
đột phá, dịch vụ hàng không và du lịch gắn với 
bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật 
thể, phi vật thể là mũi nhọn; trọng tâm là phát 
triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành 

trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô 
lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của 
tỉnh, trung tâm hành chính mới của huyện, tạo 
động lực phát triển cho huyện Thọ Xuân và cả 
tỉnh.

Xây dựng và phát triển huyện phải trên cơ 
sở phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tốt ngoại 
lực; có cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy 
mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa 
mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, đô thị.

Việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, xã hội phát 
triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, hướng 
tới trở thành đô thị. Kết hợp chặt chẽ giữa phát 
triển kinh tế với phát triển văn hoá, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng 
và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành một 
trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa 
học công nghệ của tỉnh; có nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại; nền văn hóa đậm đà bản sắc; xã 
hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng 
cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc 
phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ 
chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; phấn đấu trở thành thị xã trước 
năm 2030, một trung tâm động lực quan trọng, 
góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng 
trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trở thành thị xã, một động lực phát triển, cực 
tăng trưởng mới ở phía Tây của tỉnh là mong 
muốn, khát khao, mục tiêu đặt ra để phấn đấu, 
nhưng không hề xa xôi. Từ nền tảng của một 
trong những “tứ sơn” phát triển của tỉnh, cùng 
với bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa, tin tưởng 
Thọ Xuân sẽ khai thác tốt nhất tiềm năng, tận 
dụng tối đa khả năng, sự quan tâm của tỉnh để 
sớm hiện thực những mục tiêu.

Thọ Xuân - Thanh Hóa: Thọ Xuân - Thanh Hóa: 
VÙNG ĐẤT “TỨ SƠN” VÙNG ĐẤT “TỨ SƠN” 
CỦA XỨ THANHCỦA XỨ THANH
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Xã hộiXã hội

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan 
trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành 

phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 
XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, là năm 
đầu của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước 
(NSNN) mới, nên có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-
2025. Bên cạnh đó, đây cũng là năm có không 

ít khó khăn, thách thức khi tình hình dịch bệnh 
COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.  

Do đó, huyện Đan Phượng quyết liệt thực 
hiện chủ đề năm với mục tiêu khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, trong năm 2022 tiếp tục kiên trì 
thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch 
vừa phục hồi, phát triển kinh tế; thực hiện thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 trên địa bàn huyện. Không để dịch 
bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn xã, huyện. 
Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin cho trẻ từ 5-12 

tuổi đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Triển khai 
có hiệu quả việc cách ly, điều trị, chăm sóc sức 
khỏe F0, F1 tại nhà.

Khi đã có phương hướng và xác định mục tiêu, 
xây dựng kế hoạch rõ ràng, huyện tập trung mọi 
nguồn lực, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải 
pháp khôi phục và phát triển kinh tế, tái cơ cấu 
các ngành kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng quy 
mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của các ngành kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, 
đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, Đan Phượng 
chú trọng xây dựng và triển khai Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Song 
song, tập trung chỉ đạo xây dựng xã Tân Lập, 
Thượng Mỗ, Phương Đình, Liên Trung, Trung 
Châu, Đồng Tháp đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn 
với tập trung xây dựng các kế hoạch, giải pháp, 
phấn đấu đạt các tiêu chí nhằm hiện thực hóa 
Đề án xây dựng huyện Đan Phượng thành quận 
đến năm 2025.

Đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh phục 
hồi và phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng 
ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách; 
Đan Phượng tập trung đẩy nhanh sự phục hồi 
và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch 
vụ thương mại. Tập trung phát triển sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa chuyên canh tập trung, 
nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp sinh 
thái, làng nghề kết hợp trải nghiệm du lịch cộng 
đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 
tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp nhất là vùng 
bãi sông Hồng và sông Đáy. Thực hiện tốt công 
tác khuyến nông, tăng cường chỉ đạo công tác 
phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, 
kiểm tra vệ sinh thú y.

Bên cạnh đó, thực hiện khâu đột phá năm 
2022, toàn bộ hệ thống chính trị đẩy mạnh 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các ngành, lĩnh vực; nâng cao tỷ lệ người 
dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo an 
ninh, an toàn thông tin mạng; tăng cường quản lý 
thông tin trên mạng xã hội. Phối hợp tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm tra 
công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Qua đó, Đan Phượng nỗ lực nâng cao năng 
lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ, công chức phục vụ nhân dân, nâng cao 
chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 với tinh 
thần "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng 
tạo, phát triển".

Một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2022

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010): 17.047 tỷ đồng. 
Trong đó: Công nghiệp - Xây dựng: 7.991 tỷ đồng; Nông nghiệp, thuỷ 
sản: 1.055 tỷ đồng; Thương mại - Dịch vụ: 8.001 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,15% (thành 
phố giao 0,15%).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  thể nhẹ cân so với 
năm trước: 0,13% (thành phố giao 0,1%).

- Duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế: 100% (thành 
phố giao 100%).

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92,5% (thành phố giao 92,5%).
- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao 

động trong độ tuổi lao động: 40% (thành phố giao 40%).
- Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao 

động trong độ tuổi lao động: 37,5% (thành phố giao 37,5%).
- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng 

lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi 

chính thức): 1,5% (thành phố giao 1,5%).
- Giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động.
- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình 

văn hóa": 92,2% (thành phố giao 88%).
- Tỷ lệ (thôn, làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn 

hóa”: 64,2% (thành phố giao 63%).
- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân 

phố văn hóa”: 77,8% (thành phố giao 72,5%).
- Số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm: 1 trường (thành 

phố giao 1 trường).
- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tăng 

thêm: 6 xã.
- Tỷ lệ hỏa táng: 65%.
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn: 68% 

(thành phố giao 65%).
- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày khu 

vực nông thôn: 99% (thành phố giao 98-100%).

Trụ sở UBND huyện Đan Phượng.

TIẾP TỤC PHÁT HUY NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021, 
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ NĂM 2022 “KỶ CƯƠNG, TRÁCH 
NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN” VỚI KHÂU ĐỘT PHÁ “QUY 
HOẠCH, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN”.

UBND huyện Đan Phượng: 
QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 
NĂM “KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, 
HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN”

Thành Viên
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Giai thoại kể rằng, xưa kia đây là nơi 
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng trần. 
Ngài đi khắp nơi để cứu nhân độ 
thế, trừng trị kẻ ác. Trong lần Ngài 

giáng trần lần thứ ba năm 1671, tại đây đã có 3 
gian nhà để Ngài chơi trăng. Đến năm 21 tuổi, 
Ngài về trời và để nhớ ơn Ngài, người dân đã 
tái thiết cung điện của Ngài để cùng điều hành 
dinh của nhà Lê Thánh Tông và tôn thờ Ngài 
trên mảnh đất Nam Định này.

Trước đây, đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung 
được xây dựng trên vùng đất rộng hàng chục 
mẫu, với 3 gian thờ uy nghi. Trải qua nhiều biến 
cố lịch sử, đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung chỉ 
còn lại 1 ngôi nhà cổ 3 gian là nơi thờ Ngài - vị 
Mẫu Liễu Hạnh.

Nằm khiêm tốn trong khu dân cư đông đúc, 
đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung đã được công 
nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2016. 
Nhận thấy việc bảo tồn tôn tạo và phục hồi di 
tích đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung là việc làm 

cần thiết, góp phần tôn vinh công lao của Mẫu 
Liễu Hạnh trong suốt hơn 400 năm tại vị. 
Năm 2010 tỉnh Nam Định đã phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình 
bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ 
Bóng - Nguyệt Du Cung. Toàn bộ 
khu di tích lịch sử văn hóa này 
có 6 hạng mục công trình, được 
xây dựng tuân thủ nguyên tắc 
truyền thống, giá trị lịch sử 
và đúng mô hình cung điện 
Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Về thăm đền Phủ Bóng 
- Nguyệt Du Cung mới thấy, 
công trình Phủ Bóng - Nguyệt 
Du Cung đã được trùng tu, 
tôn tạo, bởi thế, ngày nay ngôi 
nhà 3 gian chỉ còn là trong ký ức, 
nhường chỗ cho những công trình 
kiến trúc mới nguy nga, đồ sộ hơn. 

Thủ nhang đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung, 
ông Trần Vũ Toán (72 tuổi) kể lại chuyện xưa. 
Hàng ngày, ông thường đến phủ chăm lo hương 
khói cho tổ tiên, rồi bàn việc họ hàng, việc làng. 
Công việc của ông đang làm là góp phần cùng 
Nhà nước thực hiện dự án xây dựng phủ từ và 
các di tích phụ cận ngày càng được đàng hoàng, 
to đẹp hơn, xứng tầm với những công lao đóng 
góp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong lịch sử dân 
tộc.

Ông Trần Vũ Toán kể rằng, Mẫu giáng trần  
lần thứ hai năm 1557 đúng vào ngày rằm tháng 
8. Đến năm 21 tuổi thì Ngài hóa thân về trời. 
Ngài có công sáng lập ra nhiều kế sách cứu dân 
hộ thế, lập nên một thể chế chính trị đặc biệt: 
Vua - Chúa cùng điều hành đất nước, “vua trị vì, 
chúa chấp chính”. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ 
Ngài Liễu Hạnh (3/3 âm lịch) con cháu, dòng họ 
cùng nhân dân, du khách thập phương lại tụ hội 
về đây để dâng hương, chiêm bái. Từ đó, Di tích 
lịch sử Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung gắn với lễ 
hội Phủ Dày - Nam Định.

Ông Trần Vũ Toán kể rằng: “Theo truyền 
thuyết kể lại, Mẫu Liễu Hạnh là người trời, là 
1 trong 4 vị thánh tứ bất tử. Ngài là người đại 
diện cho tất cả các bà mẹ phò Vua giết giặc đem 
lại cuộc sống ấm no, chống lại chế độ phong 
kiến áp bức đối với người phụ nữ, mang lại công 
bằng cho toàn dân”.

Trong suốt hơn 400 năm, cùng với công lao 
bảo tồn, xây dựng quốc gia dân tộc cùng nhà 
Lê Thánh Tông, Mẫu Liễu Hạnh đã để lại một 
di sản vô giá trên quê hương Nam Định, đó là 
quần thể di tích phủ Dày được xây dựng hoàn 
chỉnh, trở thành điểm hẹn của du khách muôn 
phương, là niềm tự hào của quê hương Nam 
Định. Khi được kết nối cùng với các di tích trên 
địa bàn Vụ Bản như: di sản Phủ Bóng - Nguyệt 
Du Cung, phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát, phủ 
Làng Mẫu sẽ tạo nên một tour du lịch lý tưởng, 
thu hút đông đảo du khách đến với miền đất 
“thiên bản”này.

Đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung 
ở Vụ Bản - Nam Định.

Thủ nhang đền Phủ Bóng - Nguyệt Du Cung, Trần Vũ Toán.

VÙNG ĐẤT CỔ THIÊN BẢN (XÃ KIM THÁI, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM 
ĐỊNH) NGÀY NAY NẰM Ở XÃ KIM THÁI, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH. 
ĐÂY LÀ ĐẤT QUÝ HƯƠNG CỦA DÒNG DÕI THÁNH MẪU ĐỜI VUA LÊ 
THÁNH TÔNG. VÙNG ĐẤT NÀY, TRƯỚC MẶT LÀ LONG THÁNH MẪU, SAU 
LƯNG LÀ NÚI BÁN, BÊN PHẢI LÀ NÚI GÔI, BÊN TRÁI LÀ NÚI GĂM, MẶT 
NHÌN RA BIỂN, MỘT BÊN LÀ THANH LONG VÀ MỘT BÊN LÀ BẠCH HỔ, 
GỌI LÀ THẾ “TAY GAI CỦA NGÀI”. 

VỀ THĂM ĐỀN PHỦ BÓNG - 
NGUYỆT DU CUNG Ở VỤ BẢN - 
NAM ĐỊNH

Hoàng Thanh Hải
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Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ 
thơm mùi các vị thuốc Đông y, anh 
Trần Tư Thanh cho biết, hiện nay 
y học cổ truyền đang được nghiên 

cứu đưa vào kết hợp với y học hiện đại trong 
chẩn đoán và điều trị dịch bệnh COVID-19. Các 
phương pháp điều trị bằng thuốc thảo dược 
đang được khuyến cáo sử dụng toàn diện dựa 
trên nguyên tắc biện chứng luận trị của y học 
cổ truyền.

Vì vậy, để phòng chống dịch bệnh, anh Trần 
Tư Thanh khuyên người dân: Bên cạnh việc 
thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế 
(Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử 
khuẩn - Không tập trung), nên áp dụng thêm 
các kiến thức, phương pháp y học cổ truyền để 
duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ 
sức khỏe của bản thân, gia đình trước đại dịch 
COVID-19.

Đó cũng chính là lý do mà ngay từ khi đại 
dịch tràn đến Vĩnh Phúc và các tỉnh miền Bắc, 
anh Trần Tư Thanh đã phát huy các kiến thức y 
học cổ truyền mà mình tiếp thu được để nghiên 
cứu, bào chế ra một số sản phẩm có tác dụng 
phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp 
do virus SAR-CoV-2 gây ra.

Theo anh Trần Tư Thanh, để có được những 
sản phẩm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân 
nhiễm virus SAR-CoV-2, anh sử dụng nhiều loại 
thảo dược như: Mắc khén, kỷ tử, phụ tử, ngũ vị, 
lan kim tuyến, thất diệp nhất chi mai, mật ong,… 
Các thảo dược này được anh sắc nhỏ, phơi khô 
và chia theo tỉ lệ thích hợp, trộn vào nhau để 
sản xuất viên ngậm và bột xông trị bệnh. Không 
đơn thuần là các thảo dược dân gian, dưới bàn 
tay tài hoa của anh Trần Tư Thanh, các thảo 
dược này trở thành thực phẩm hóa giải bạch 

huyết sinh kháng thể có khả năng hỗ trợ chống 
virus.

Khi tặng những viên ngậm hỗ trợ điều trị 
chống virus SAR-CoV-2 cho người dân, anh Trần 
Tư Thanh thường tỉ mỉ dặn dò họ cách sử dụng 
khi bị mắc virus trong thời gian từ 5-7 ngày, mỗi 
ngày ngậm bốn viên. Với sản phẩm dạng bột 
cần hòa lẫn theo tỷ lệ ra sao, anh cũng tận tình 
chỉ bảo. Mỗi lần chia sẻ các bài thuốc do anh 
nghiên cứu và bào chế, anh thường áp dụng 
trước cho các thành viên trong gia đình, người 
thân và hàng xóm. Tiếng lành đồn xa, anh tiếp 
tục hỗ trợ cho người dân nơi khác.

Anh Trần Tư Thanh khẳng định, để phòng 
dịch COVID-19, người dân có thể sử dụng các 
nguyên liệu từ thảo mộc tự nhiên để nâng cao 
thể lực, tăng khả năng sát khuẩn, đề kháng của 
đường hô hấp để hạn chế virus viêm đường 
hô hấp xâm nhập. Hiện các sản phẩm bào chế 
của anh chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 
đem lại tín hiệu tích cực, giúp phòng ngừa bệnh 
COVID-19 bằng thảo dược. Để trở thành thuốc 
được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) công nhận, anh 
Thành nhấn mạnh, nhất thiết phải cần nhiều 
nghiên cứu lâm sàng và đảm bảo thêm nhiều 
yếu tố khác nữa.

Với các bài thuốc dạng viên ngậm và bột 
hiện có, anh Trần Tư Thanh vẫn tâm nguyện, 
mình góp phần hỗ trợ chữa bệnh, cứu người 
bằng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, 
chứ không vì lợi nhuận. Điều mong muốn lớn 
nhất của anh là bằng kiến thức y học cổ truyền 
và chữ “tâm” cao quý, anh có thể tiếp tục biến 
những cây thảo dược trong tự nhiên trở thành 
những bài thuốc có giá trị, giúp hỗ trợ cho các 
bệnh nhân COVID-19, trả lại cho họ cuộc sống 
bình thường “không COVID”.

Ở tuổi ngoài 50, với hàng chục năm “bén 
duyên” với y học cổ truyền, anh Trần Tư Thanh 
luôn đặt chữ “đức” lên hàng đầu. Bên cạnh đó, 
anh luôn lấy lời răn dạy “Lương y như từ mẫu” 
làm kim chỉ nam hành nghề. Với những nỗ lực 
đó, anh đã vinh dự được nhận Bằng khen của 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là sự động viên tinh 
thần rất lớn cho một người nguyện cả đời truyền 
đam mê vào những thảo dược, gửi gắm toàn bộ 
tâm trí của mình theo từng thang thuốc.

Sự đức độ, tử tế của anh Trần Tư Thanh 
được người dân vùng Tam Đảo và nhiều địa 
phương khác trong tỉnh ghi nhận và đề cao. Rất 
nhiều người coi anh là tấm gương sáng khi nói 
về hành trình y đức hỗ trợ chữa bệnh cứu người 
bằng chữ “tâm”.

PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ 
SẢN PHẨM PHÒNG NGỪA, SẢN PHẨM PHÒNG NGỪA, 
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID-19 HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID-19 
TỪ THẢO DƯỢC CỦA MỘT TỪ THẢO DƯỢC CỦA MỘT 
NGƯỜI DÂN VÙNG TAM ĐẢONGƯỜI DÂN VÙNG TAM ĐẢO

Anh Trần Tư Thanh được nhận nhiều Bằng khen và Giấy khen trong công tác phòng chống dịch 
của Hội Đông y Việt Nam và Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc.

Anh Trần Tư Thanh 
hội viên Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường Nguyễn
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Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
cho đến nay ngôi trường vẫn giữ 
vững được sự tôn nghiêm, nền nếp 
tác phong học đường cùng với khuôn 

viên rộng rãi, thoáng đãng, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị dạy học hiện đại, cùng hệ thống sân 
chơi, bãi tập được đầu tư quy mô, bề thế. Điều 
đó đã tạo được sự tin cậy đối với các bậc phụ 
huynh khi gửi gắm con em mình học tập tại 
trường.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian làm mọi 
thứ thay đổi nhưng chất lượng đào tạo nhà 
trường vẫn thế, luôn giữ vững phong độ nằm 
trong tốp đầu của ngành Giáo dục Thanh Hóa. 
Nhiều năm liên tục, thành tích thi Đại học của 
nhà trường nằm trong tốp 200 trường dẫn đầu 
toàn quốc với nhiều học sinh đạt điểm thi từ 27 
điểm trở lên. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, 
trường có 13 học sinh đạt thủ khoa, bao gồm cả 
thủ khoa tuyệt đối 30/30 điểm và thủ khoa kép 
2 trường đại học.

Trường THPT Lương Đắc Bằng chính là “cái 
nôi” nuôi dưỡng nhân tài quốc gia. Nhà trường 
đào tạo, giảng dạy cho hơn 30 nghìn học sinh, 
nhiều học sinh đã trở thành công dân ưu tú 
có   ích cho quê hương, đất nước. Trong đó có 
hàng chục nghìn người có Bằng cử nhân, Bằng 
thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều người trở thành cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt ở các bộ, ngành Trung ương, 
cấp tỉnh, huyện; nhà nghiên cứu khoa học, 
tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang và 
những doanh nhân giỏi…

Xác định chất lượng đào tạo giáo dục là nền 
tảng tạo dựng uy tín, thương hiệu nhà trường, 
Ban Giám hiệu luôn quan tâm, chăm lo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, đẩy 
mạnh giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà. 100% giáo 
viên đều đạt chuẩn, trong đó 32 giáo viên có 
trình độ thạc sỹ, tất cả giáo viên đều thành thạo 
công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, nhà trường phát động phong 
trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những hành 
động thiết thực cụ thể, phù hợp với thực tiễn 
đơn vị để giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên trong nhà trường nhận thức sâu sắc được 
nội dung cơ bản và ý nghĩa về việc làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nói không 
với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong 
giáo dục. Phong trào đã tạo nên sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự 
học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
và sáng tạo trong công tác giáo dục, góp phần 
thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm 
chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo.

  “Ngoài trau dồi về kiến thức văn hóa, nhà 
trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng 
sống, giáo dục lòng nhân ái nhằm đáp ứng mục 
tiêu hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực 
học sinh, giúp các em có những hành vi ứng 
xử có văn hóa, biết yêu thương, chia sẻ, giúp 
đỡ bạn bè và những người có hoàn cảnh khó 
khăn”, nhà giáo tâm huyết, thầy Lê Xuân Ninh, 
Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Không chỉ vậy, nhà trường còn tăng cường 
nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên; tổ 
chức tốt công tác tư vấn chọn trường phù hợp 
với năng lực, điều kiện kinh tế đối với học sinh. 
Trong năm học vừa qua, nhà trường có 12 
sáng kiến kinh nghiệm của thầy cô xếp loại cấp 
tỉnh, năm học 2021-2022 có 24 sáng kiến kinh 
nghiệm xếp loại cấp trường.

Năm học 2020-2021, nhà trường có 29 giải 
trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa 
cấp tỉnh (1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 13 giải Ba và 
10 giải Khuyến khích). Đội tuyển Toán xếp thứ 
6, tiếng Anh xếp thứ 9; cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh đạt 9 giải Giáo dục quốc phòng, Nhất 
vòng nhận diện, Nhì vòng so tài tại cuộc thi Âm 
vang xứ Thanh; cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng 
bộ tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021 đạt 12 
giải (2 giải Ba, 10 giải Khuyến khích).

Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt gần 
100%, có 60 học sinh đạt 27 điểm/tổng điểm 
ba môn thi đại học trở lên, xếp thứ 8 toàn tỉnh, 
trong đó có 14 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên. 
Trên 75% học sinh đậu vào các trường đại học 
trên toàn quốc. Tiêu biểu là em Nguyễn Minh 
Tú đạt 29,15 điểm, thủ khoa khối A1 toàn tỉnh 
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; em 
Cao Thị Minh Hằng đạt 28,7 điểm khối D84 được 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng 
giấy khen...

Năm 2008, Trường THPT Lương Đắc Bằng 
được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và đánh 
giá ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
cấp độ 3 năm 2018. Trường nhiều lần được tặng 
Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Những phấn đấu hết mình vì sự nghiệp 
“trồng người” của tập thể sư phạm Trường 
THPT Lương Đắc Bằng đã được Đảng, Nhà nước 
ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao 
quý: Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân 
chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao 
động hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì; 
Huân chương Độc lập hạng Ba; được công nhận 
trường đạt chuẩn Quốc gia. Tự hào hơn khi 
trường có 5 nhà giáo được phong tặng danh 
hiệu Nhà giáo Ưu tú, hàng trăm giáo viên được 
công nhận giáo viên dạy giỏi và chiến sỹ thi đua 
các cấp. Trường THPT Lương Đắc Bằng sẽ tiếp 
tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống dạy và 
học, xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy của 
nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tập thể cán bộ giáo viên 
Trường THPT Lương Đắc Bằng. 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC 
BẰNG THÀNH LẬP VÀO NĂM 1961, 
TIỀN THÂN LÀ TRƯỜNG CẤP 3 
HOẰNG HÓA, THỜI ĐIỂM NÀY NHÀ 
TRƯỜNG LÀ ĐƠN VỊ GIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG ĐẦU TIÊN CỦA HUYỆN 
HOẰNG HÓA. TRẢI QUA NHIỀU 
LẦN ĐỔI TÊN, ĐẾN NĂM 1996 
NHÀ TRƯỜNG MANG TÊN TRƯỜNG 
THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG. 

Trường THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa: 

Cái nôi nuôi dưỡng nhân tài
Vũ Quỳnh
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Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ là bệnh 
viện hạng III trực thuộc Sở Y tế Hưng 
Yên, với quy mô 100 giường kế hoạch 
và 203 giường thực kê; 4 phòng chức 

năng và 11 khoa chuyên môn. Với chức năng 
khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn 
huyện và các vùng lân cận, trong thời gian qua 
Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đã chủ động xây 
dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng khoa, phòng. Hàng tuần, hàng tháng tổ 
chức họp giao ban, phân công ca trực 24/24h 
nhằm kịp thời xử lý, cấp cứu những bệnh nhân 
nặng, như tai nạn nguy hiểm. 

Năm 2021, tổng số lượt bệnh nhân đến 
khám là 61.725 lượt đạt 90%, bệnh nhân điều 
trị nội trú là 5.499 lượt đạt 83,6%, thực hiện 76 
ca phẫu thuật, công suất sử dụng giường bệnh 
kế hoạch đạt 98%... số bệnh nhân chuyển viện 
giảm nhiều so với năm trước; đặc biệt, bệnh 
viện đã cấp cứu được nhiều ca bệnh hiểm 
nghèo, tạo được sự tin tưởng của mọi tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 2021 là năm thứ 2 dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời 
sống, kinh tế - xã hội. Trung tâm đã tăng cường 
và chủ động giám sát dịch bệnh. Công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 luôn được đặc biệt 
coi trọng với phương châm hành động “chống 
dịch như chống giặc” và “kỷ cương, quyết liệt, 

trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả”; kiên trì thực 
hiện nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện sớm, 
truy vết cách ly nhanh, khoanh vùng phù hợp, 
dập dịch hiệu quả”. 

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 
ngũ cán bộ viên chức, trung tâm đã cử các bác 
sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên đi học tập 
chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các 
bệnh viện tuyến Trung ương về các lĩnh vực: nội 
tim mạch, hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại chấn 
thương, siêu âm, nội soi, xét nghiệm…

Bệnh cạnh đó, trung tâm tiếp tục cải tiến 
chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng 
chuyên môn nghiệp vụ, “đổi mới” cả về “chất” và 
“lượng”. Từ đó đã từng bước khẳng định mình 
trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân của ngành Y tế tỉnh nhà. Tập thể các 
cán bộ công chức viên chức trung tâm đã không 
ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn đưa hoạt 
động của trung tâm đi vào ổn định, nâng cao 
chất lượng, đem lại niềm tin cho nhân dân. 

Đặc biệt, đối với công tác cải cách thủ tục 
hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người 
bệnh, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ luôn đảm 
bảo tốt công tác thường trực cấp cứu; thực hiện 
phẫu thuật an toàn, không để xảy ra tai biến 
trong chuyên môn; đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ luôn 
bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được 
giao để thực hiện có hiệu quả. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh đã 
giảm được thời gian chờ đợi, giảm sự phiền hà 
cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đặc 
biệt là chống thất thoát viện phí, thực hiện tốt 
công tác tổng hợp báo cáo kết quả thu viện phí 
kịp thời, chính xác. 

Tại mỗi khoa  của bệnh viện đều có buồng 
và phương tiện cấp cứu cơ bản, duy trì tốt hoạt 
động của đội cấp cứu ngoại viện. Thực hiện tốt 
quy chế hồ sơ bệnh án,  đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu thuốc điều trị tuỳ theo số lượng bệnh nhân, 
thực hiện nghiêm túc quy chế đấu thầu cung 
ứng thuốc, vật tư y tế… theo đúng các quy định 
của Nhà nước. 

Công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình 
đội được duy trì tại các khoa lâm sàng có hiệu 
quả, công tác chống nhiễm khuẩn luôn được 
quan tâm. Bệnh nhân đến điều trị tại trung tâm 
được chăm sóc tận tình, chu đáo, luôn được 
các y, bác sỹ quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện 
vọng, nhu cầu sinh hoạt, tạo tâm lý thoải mái 
giúp người bệnh chóng bình phục.

Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của 
người bệnh”, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ 
khẳng định đây chính là địa chỉ chăm sóc sức 
khỏe tin cậy của người bệnh trên địa bàn huyện 
Phù Cừ và các vùng lân cận.

PV

Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ (Hưng Yên):
NƠI GỬI GẮM NIỀM TIN CỦA NGƯỜI BỆNH

NHẰM NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH 
CHO NGƯỜI DÂN, TT Y TẾ 
HUYỆN PHÙ CỪ LUÔN NÂNG 
CAO Ý THỨC VỀ CHUYÊN MÔN 
NGHIỆP VỤ, Y ĐỨC CỦA NGƯỜI 
THẦY THUỐC. ĐỒNG THỜI, 
TIẾP CẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, 
KỸ THUẬT Y TẾ TIÊN TIẾN ĐỂ 
CHĂM SÓC TỐT SỨC KHỎE CỦA 
NGƯỜI DÂN TRONG HUYỆN VÀ 
CÁC VÙNG LÂN CẬN. 

Xã hộiXã hội
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Tỷ lệ huy động trẻ đến lớp luôn đạt 100% 
trở lên

Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo có địa 
chỉ tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện 
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trường được thành 
lập ngày 01/9/1992 theo Quyết định số 191/QĐ-
UBND của UBND huyện Tuần Giáo.

Trải qua 30 năm phấn đấu xây dựng và phát 
triển, bằng sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo 
viên, nhân viên cùng với sự ủng hộ của các ban 
ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhân 
dân trên địa bàn thị trấn, đến nay trường đã trở 
thành ngôi trường khang trang, sạch đẹp, đáp 
ứng yêu cầu sư phạm.

Trường có tổng diện tích khu trung tâm là 
5920 m2 và 2 điểm bản Chiềng Chung và điểm 
bản Noong với diện tích 690 m2. Khu trung tâm 
và khu điểm trường diện tích đảm bảo, cơ sở 
vật chất của nhà trường đầy đủ đồng bộ, có 
công trình nước sạch, hợp vệ sinh, cảnh quan 
sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân 
thiện, đảm bảo tốt để phục vụ cho công tác 
chăm sóc, giáo dục trẻ, được đầu tư xây dựng 
đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập cho 
gần 500 học sinh. Bên cạnh đó là sự đóng góp 
của 39 lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và người lao 
động.

Trong giai đoạn 5 năm (từ 2016-2017 đến 
năm 2020-2021), nhà trường đặc biệt nỗ lực và 
giành được nhiều thành tích quan trọng. Trường 
được UBND tỉnh Điện Biên công nhận đánh giá 
kiểm định chất lượng trường mầm non cấp độ 
3. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc 
gia mức độ 2 vào năm học 2012-2013, và tháng 
10/2020 được thẩm định lại công nhận trường 
đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường 
chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để đạt được kết quả 
này, tập thể nhà trường trong 5 năm học qua 
đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm 
cao trong mọi hoạt động cụ thể.

5 năm qua, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp luôn 
đạt 100% trở lên. Trong từng năm học, nhà 
trường thực hiện nghiêm túc chương trình 
chăm sóc, giáo dục trẻ theo sự chỉ đạo của 
Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo, triển khai cụ 
thể nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt các hoạt 
động dạy và học trong nhà trường.

Chăm sóc sức khoẻ, giáo dục toàn diện 
cho trẻ

Nhà trường luôn chú ý tới việc nâng cao chất 
lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ. Trẻ 
đến trường đều được chăm sóc chu đáo, học 
tập theo đúng chương trình của giáo dục mầm 

non theo từng độ tuổi, 100% trẻ được đảm bảo 
an toàn về sức khỏe, không để xảy ra tai nạn 
thương tích, trẻ được đảm bảo về an toàn về 
thể chất, tinh thần...

Trong các năm học qua, 100% số trẻ trong 
nhà trường được tổ chức ăn bán trú tại trường, 
nhà trường xây dựng thực đơn ăn cho trẻ hợp 
lí, đảm bảo nguồn thực phẩm tươi ngon an toàn 
và thức ăn được chế biến theo đúng quy trình 
bếp 1 chiều hợp vệ sinh. 100% giáo viên trong 
nhà trường đã tuyên truyền phối hợp với phụ 
huynh cùng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo 
khoa học. Nhà trường được Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Điện Biên 
đánh giá là trường luôn đảm bảo chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm.  

Nhà trường cũng phối kết hợp với y tế xã 
tiêm chủng và uống thuốc, khám sức khỏe định 
kỳ để phòng dịch bệnh. Tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho trẻ, chăm sóc khi trẻ đau ốm. Nhà 
trường đã tổ chức tuyên truyền, rà soát và thực 
hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho 
học sinh. Nhân viên y tế trường học cùng giáo 
viên chủ nhiệm trong nhà trường kiểm tra sức 
khỏe trẻ theo đúng định kỳ 100% cho trẻ.

Xã hội hoá giáo dục thúc đẩy thành công 
của nhà trường

Trường đặc biệt quan tâm đến công tác xã 
hội hóa giáo dục. Trường tham mưu đối với 
UBND huyện, với Đảng ủy, UBND thị trấn Tuần 
Giáo với các bậc phụ huynh thực hiện tốt công 
tác xã hội hoá giáo dục, vận động phụ huynh lao 
động tu sửa văn phòng nhà trường, làm đường, 
làm sân, rào trường, trồng cây tạo cảnh quan 
trong nhà trường. 100% cán bộ công chức, viên 
chức trong nhà trường tham gia ủng hộ cho học 
sinh trong nhà trường, các đợt ủng hộ do tỉnh, 
huyện, phòng giáo dục, xã phát động. Vận động 
100% phụ huynh mua sắm đồ dùng học tập 
và cho các cháu bán trú tại trường, tổ chức lao 

động cải tạo bồn hoa, cây cảnh tạo môi trường 
học tập thân thiện cho các cháu.

Trường có 100% học sinh được ăn ngủ tại 
trường, vì vậy cùng với nhiệm vụ chăm sóc giáo 
dục cho học sinh, nhà trường còn tổ chức nấu 
ăn cho học sinh bán trú. Phân công giáo viên 
trực trường buổi trưa để chăm sóc các cháu ăn, 
ngủ, học, vui chơi ngoài trời.

Từ những nỗ lực và kết quả đạt được, trong 
những năm qua, trường luôn được đánh giá là 
trường đứng đầu khối mầm non huyện Tuần 
Giáo, tỉnh Điện Biên. Trong 5 năm qua, nhà 
trường liên tục đạt các danh hiệu “Tập thể lao 
động xuất sắc”, được UBND tỉnh tặng 2 bằng 
khen, 3 lần được tặng thưởng Cờ thi đua xuất 
sắc của UBND tỉnh và của Thủ tướng Chính phủ. 
Và mới đây nhất, nhà trường vinh dự được Chủ 
tịch nước quyết định trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Vũ Thị Ngọt 
- Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần 
Giáo cho biết: Nhà trường luôn xác định chăm 
sóc - giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, then 
chốt, chính vì vậy, chất lượng chăm sóc, giáo 
dục được đặt lên hàng đầu. Do đó, nhà trường 
xác định phải tăng cường công tác bồi dưỡng 
giáo viên giỏi, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ. Coi trọng việc dạy trẻ 
biết lao động tự phục vụ bản thân, giúp đỡ cô 
giáo, bạn bè, người thân và mọi người xung 
quanh những công việc vừa sức, tổ chức tăng 
cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu 
số dưới nhiều hình thức khi có trẻ học tại các 
nhóm/lớp. Nhà trường cũng luôn chú ý đến việc 
tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời, chơi ở 
các góc, tổ chức các hoạt động tập thể... qua đó 
giáo dục tình cảm xã hội, kỹ năng sống cho trẻ 
nhằm giúp các con phát triển toàn diện về mọi 
mặt. Tích cực tăng gia trồng rau nhằm nâng cao 
chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.

Từ những nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo điều 
hành các hoạt động của nhà trường, dẫn đến 
thành quả ngày hôm nay, cô giáo Vũ Thị Ngọt 
vinh dự được Chủ tịch nước quyết định trao 
tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây cũng 
là phần thưởng cao quý, xứng đáng với những 
cống hiến của cô trong sự nghiệp phát triển 
chung của nhà trường.

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TUẦN GIÁO 
ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Đồng chí Vũ Thị Ngọt - Hiệu trưởng 
Trường Mầm non TT Tuần Giáo - Điện Biên.

Việt Dũng

VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỀU NĂM QUA, 
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TUẦN GIÁO VỪA VINH DỰ ĐƯỢC 
CHỦ TỊCH NƯỚC QUYẾT ĐỊNH TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT. ĐÂY LÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ, XỨNG 
ĐÁNG VỚI NHỮNG NỖ NỰC CỦA LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NGƯỜI 
LAO ĐỘNG, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG.
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