




Giải báo chí quốc gia hàng năm là 
sự kiện lớn thu hút sự quan tâm 
đặc biệt của báo giới cả nước, là 
giải thưởng cao quý dành tặng 

cho các tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà, tôn 
vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất 
sắc nhất. Từ những bài học kinh nghiệm qua 
mỗi mùa giải, chất lượng Giải Báo chí Quốc gia 
ngày càng được nâng cao, hướng đến sự chuyên 
nghiệp, góp phần nâng tầm vị thế, thương hiệu 
của một giải thưởng Quốc gia.

Tới dự Lễ trao giải có Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính và các đồng chí Nguyễn 
Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh 
Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 

nhiệm Tổng cục Chính trị; Nhà báo Lê Quốc 
Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên 
tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, 
Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia và đại 
diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung 
ương, địa phương cùng đông đảo đại diện các 
cơ quan báo chí trong cả nước.

Nhân dịp trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 
XVI và kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thân 
ái chúc toàn thể các nhà báo, phóng viên, biên 
tập viên trong và ngoài nước “luôn luôn gắng 
học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ” như lời căn dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc với ngọn 
lửa đam mê bằng tinh thần “tâm sáng, bút sắc, 
lòng trong”. Mỗi tác phẩm báo chí mang sứ 
mệnh lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng, thúc 
đẩy động lực, thắp sáng những điều tốt đẹp để 
đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, vì sự hùng cường, thịnh vượng của 
đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh: “Nghề báo là nghề rất đáng tự 
hào, trân trọng dù phải đối mặt với không ít 
khó khăn, thách thức, nhọc nhằn, gian khổ và 
cả những cám dỗ. Nhiều nhà báo vẫn đang 
ngày đêm cống hiến hết mình trên mặt trận 
văn hóa tư tưởng để có những tác phẩm có 
ý nghĩa cho xã hội. Đảng, Nhà nước luôn ủng 
hộ, đồng hành, chỉ đạo các cơ quan chức năng 
nghiên cứu giải pháp tăng cường tiềm lực của 
báo chí phù hợp với đường lối, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước, phù hợp với 
tình hình, điều kiện cụ thể của đất nước và hài 
hòa, hợp lý với các lĩnh vực, ngành nghề khác”. 

Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia, Nhà báo 
Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng 
Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên 

giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt 
Nam cho biết: Hơn lúc nào hết, những người 
làm báo, nhất là người đứng đầu cơ quan báo 
chí, Hội Nhà báo các cấp cần phát huy những 
truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng 
Việt Nam. Đó là truyền thống vững vàng về bản 
lĩnh chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, 
trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và 
dân tộc. Ngoài ra, báo chí cần tiếp nối truyền 
thống luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn 
sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc, theo lý tưởng và con đường mà Đảng và 
Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là truyền thống luôn 
luôn sáng tạo, tự đổi mới và chủ động hội nhập 
quốc tế. Với đội ngũ người làm báo hơn 22.000 
hội viên, đầy đủ các loại hình báo chí truyền 
thống và hiện đại, chúng ta tự hào đã có một 
nền báo chí phát triển, xứng đáng với sự tin 
yêu của Đảng và nhân dân.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 
đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các 
nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí trong 
cả nước. Giải thu hút sự tham dự của 18 Liên 
Chi hội và 35 Chi hội trực thuộc. Đây cũng là 
năm thứ 5 liên tiếp giải có sự góp mặt của đầy 
đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Sau một 
thời gian làm việc rất nghiêm túc, Hội đồng Giải 
Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ 
phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải 
C, 35 giải Khuyến khích.

Có thể khẳng định, cho đến thời điểm này, 
Giải Báo chí Quốc gia luôn là giải thưởng cao 
quý, là sự tôn vinh, tạo hứng khởi cho niềm 
đam mê sáng tạo và những cống hiến không 
ngừng của những người làm báo Việt Nam; 
khẳng định niềm tin cậy, ủng hộ của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân đối với “những chiến 
sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa 
của Đảng”.

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

LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ QUỐC 
GIA LẦN THỨ XVI - NĂM 2021 ĐÃ 
ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỌNG THỂ VÀO 
TỐI THỨ BA 21/6/2022 TẠI CUNG 
VĂN HÓA LAO ĐỘNG HỮU NGHỊ 
VIỆT XÔ (HÀ NỘI). SỰ KIỆN NÀY 
LÀM NỔI BẬT Ý NGHĨA KỶ NIỆM 97 
NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG 
VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng 
và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả.

BÁO CHÍ VIỆT NAM LUÔN LUÔN SÁNG TẠO, 
TỰ ĐỔI MỚI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Huy Thịnh – Tiến Đạt
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Sự kiện

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, năm tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025, UBND tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng 
tâm phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của 
tỉnh; chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, phối hợp với các ngành cấp tỉnh 
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công 
trình trọng điểm trên địa bàn, tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội; xây dựng chính quyền điện 
tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của 
chính quyền các cấp trên địa bàn để bảo đảm 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong tháng 5, sản xuất nông, 
lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 
bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích 
gieo trồng vụ Đông Xuân lũy kế ước đạt 9.950 
ha, bằng 98,8% so với cùng kỳ; Sản xuất chăn 
nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc thực 
hiện 586.250 con, đạt 93,80% KH năm; tổng đàn 
gia cầm lũy kế 4.833 nghìn con, đạt 96,66% so 
KH; Trong tháng, đã trồng mới 948,5 ha, lũy kế 
trồng rừng 3252,17 ha.

Sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, giá 
trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 3.833,7 
tỷ đồng, bằng 104,3% so với tháng trước. Giải 
ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được triển 
khai tích cực và nằm trong nhóm các tỉnh thành 
có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tổng thu ngân 
sách địa phương năm 2022 đến ngày 31/5/2022 

đạt 7.949 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán Trung 
ương giao, bằng 56,1% dự toán tỉnh giao, bằng 
102,5% so với CK năm trước.

Thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá 
sôi động so với tháng trước. Hoạt động du lịch 
của tỉnh phục hồi trở lại, nhiều sự kiện, sản 
phẩm du lịch được tổ chức trong điều kiện bình 
thường mới. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 
lượng khách du lịch đến khu, điểm du lịch trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai tăng mạnh, hoạt động đón 
khách du lịch quốc tế đã phục hồi. Tổng lượng 
khách đạt khoảng 439.881 lượt, trong đó lượng 
khách quốc tế trong tháng đạt 3.072 lượt khách, 
đạt 11% KH, tăng 55,6% so với tháng 4.

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm 
soát tốt. Hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn 
tỉnh được đảm bảo. Công tác giáo dục và đào tạo 
tiếp tục thực hiện tốt, công tác kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập tại các cấp được chú trọng; 
tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các 
cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan quản lý giáo 
dục và các cơ sở giáo dục hướng dẫn Quy chế 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022…

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, 
thể thao và gia đình, đặc biệt các hoạt động lễ 
hội, tu bổ di tích, danh thắng trên địa bàn toàn 
tỉnh được chỉ đạo tăng cường.  Các hoạt động 
phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng 
triển khai thực hiện. Trong tháng 5, các đội 
tuyên truyền lưu động thực hiện 55 buổi, lũy 
kế đến 31/5/2022 là 455 buổi, đạt 46,66% KH. 
Các giải thể thao trong tỉnh được tổ chức đúng 

kế hoạch, đặc biệt, thể thao Lào Cai đã đóng 
góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao 
Việt Nam tại SEA GAMES 31 với 1 Huy chương 
Vàng của vận động viên Hoàng Thị Duyên.

Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh được chú trọng quan tâm. 
Ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19; chủ động phát hiện sớm bệnh 
nhân, quản lý, điều trị kịp thời; tổ chức tốt các 
hoạt động cấp cứu, hạn chế thấp nhất tử vong; 
tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng chống 
dịch cho nhân dân, ưu tiên đối tượng trẻ 5 - 
dưới 12 tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng. 

Công tác  khám chữa bệnh  được duy trì 
thường xuyên, đảm bảo chế độ thường trực cấp 
cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời bệnh 
nhân; thực hiện nghiêm các quy định về tinh 
thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân 
trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Quốc phòng được giữ vững, tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tỉnh 
đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. Công tác đối ngoại được tiếp tục triển 
khai có hiệu quả.

Trong tháng 5 dù vẫn còn nhiều khó khăn 
do dịch bệnh, song đây là tháng tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc mạnh 
mẽ. Để tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả 
những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các 
cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai cần quản lý địa bàn chặt chẽ, giữ vững 
kỷ cương; chỉ đạo quyết liệt theo từng lĩnh 
vực; cần thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ 
động hơn, tổng thể hơn để tổ chức thực hiện, 
chỉ đạo điều hành được nhanh gọn; công tác 
phòng, chống dịch bệnh cần phải tiếp tục được 
quan tâm, không lơ là, chủ quan, chuẩn bị các 
kịch bản ứng phó trong thời gian tới và  tăng 
cường tiêm phòng vắc xin; giải quyết tốt các 
vấn đề về an ninh trật tự, lao động việc làm, 
chuyển đổi số, an toàn giao thông, khai thác 
khoáng sản, phòng, chống thiên tai, đảm bảo 
cuộc sống an toàn cho người dân.

Lào Cai: 
KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5/2022 
ĐANG KHỞI SẮC MẠNH MẼ

Xuân Qúy - Hà Gái

TRƯỚC NHỮNG ẢNH 
HƯỞNG SÂU SẮC CỦA ĐẠI 
DỊCH COVID-19, ĐẢNG BỘ, 
CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN 
CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH LÀO CAI ĐÃ MỘT LÒNG 
ĐOÀN KẾT VƯỢT LÊN KHÓ 
KHĂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI 
CÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 5 THÁNG 
ĐẦU NĂM, ĐẶC BIỆT LÀ KINH 
TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5/2022 
ĐANG KHỞI SẮC MẠNH MẼ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo 
tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2022.

2
Số 02 (110)  25/6/2022
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Trong chuyến thăm 
này, các cán bộ của 2 
huyện Nông Cống và 
Duy Xuyên đã cùng 

trao đổi kinh nghiệm về xây dựng 
NTM ở các địa phương; đồng thời 
giới thiệu những mô hình sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả; giới thiệu 
cách thức nhân rộng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, giúp gia tăng thu 
nhập cho người nông dân…

Sau khi thăm các xã Duy Phước 
và Duy Hòa; thị trấn Nam Phước, 
đoàn công tác của huyện Nông 
Cống đã tới tham quan, học tập mô 
hình phát triển kinh tế tại Khu du 
lịch sinh thái Phan Ngọc Anh - một 
trong những mô hình phát triển 
nông nghiệp sinh thái kết hợp với 
du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, 
đã và đang giúp nâng cao đời sống 
người dân, tạo diện mạo mới cho 
khu vực nông thôn Duy Xuyên.

Trong bầu không khí ấm áp, 
chân tình và cởi mở, các cán bộ của 
huyện Nông Cống đã chia sẻ cùng 
doanh nhân Phan Ngọc Anh - chủ 
nhân Khu du lịch sinh thái Phan 
Ngọc Anh về những kinh nghiệm 
quý báu trong quá trình xây dựng 
NTM của địa phương. Phía ông 
Phan Ngọc Anh cũng đã lắng nghe 
và chia sẻ về quá trình phát triển 
du lịch sinh thái nông nghiệp 
hướng đến xây dựng NTM đi vào 
chiều sâu trên địa bàn huyện Duy 
Xuyên.

Theo ông Phan Ngọc Anh, việc 
phát triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn là những nhiệm vụ 
quan trọng, mang tính chiến lược 
của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng 
chính là mục tiêu, nhiệm vụ của 
bản thân ông và các thế hệ doanh 
nhân Duy Xuyên trong lịch sử và 
hiện tại. Với bản thân, ông Phan 
Ngọc Anh quyết định làm kinh tế 
trang trại từ năm 1989.

Ông kể rằng, khi ấy vùng đất 
Duy Thu (Duy Xuyên) phần lớn là 
gò đồi, bậc thang, bạc màu, chỉ 
phù hợp với cây công nghiệp, cây 
ăn trái. Còn người dân thì đều loay 
hoay, chưa biết nên trồng cây gì, 
nuôi con gì để mang lại lợi ích kinh 
tế. Ông Phan Ngọc Anh đã quyết 
định mở trang trại theo mô hình 
VAC, với các loại cây trồng như tiêu, 
cam, quýt, chanh và chăn nuôi bò, 
gà, vịt… Sau một thời gian, các loại 
cây trồng, vật nuôi của ông cho sản 
lượng cao, hàng năm cho khoảng 
18 tấn trái cây, 4 tấn thịt.

Theo thời gian, với góc nhìn của 
một thế hệ nông dân có tư duy 
đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường, 
khát vọng đưa quê hương thoát 
khỏi nghèo khó, doanh nhân Phan 
Ngọc Anh đã thực hiện có hiệu quả 
chủ trương phát triển nông nghiệp, 
kinh tế nông thôn gắn với xây dựng 
NTM theo 
hướng nông 
n g h i ệ p 
sinh thái, 
n ô n g 
t h ô n 
h i ệ n 
đ ạ i 
và 

nông dân văn minh. Ông thành 
công trong quá trình làm giàu cho 
bản thân mình và cho cả những 
người nông dân còn nghèo khó 
trên mảnh đất Duy Thu.

Khu du lịch sinh thái Phan Ngọc 
Anh được ông cho ra đời nhằm 
mục đích khai thác tiềm năng phát 
triển du lịch - vốn là tiềm năng rất 
lớn của huyện Duy Xuyên. Với khu 
du lịch đặc biệt mang tên mình, 
ông Ngọc Anh không chỉ giúp nâng 
cao thu nhập cho người nông dân, 
mà còn mở ra hướng phát triển 
mới cho huyện nhà, trở thành điểm 
đến lý tưởng cho du khách trong và 
ngoài nước.

Hiện nay, Khu du lịch sinh thái 
Phan Ngọc Anh đã hoàn chỉnh, 
ngày càng đa dạng hóa các sản 
phẩm du lịch để thu hút du khách 
đến tham quan trải nghiệm, nâng 
cao thu nhập cho bà con nông dân, 

góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 
của địa phương phát triển. 

Sau khi lắng nghe những chia 
sẻ rất tận tình của ông Phan Ngọc 
Anh, đoàn công tác của huyện 
Nông Cống cho biết, với những 
kinh nghiệm của chuyến tham 
quan, học tập này sẽ là cơ sở để 
huyện có thể áp dụng, lãnh đạo, 
chỉ đạo có hiệu quả phong trào xây 
dựng và phát triển nông nghiệp 
sinh thái, hướng tới xây dựng nông 
thôn hiện đại và nông dân văn 
minh.

Những cách làm mới, cách làm 
hay và những bài học kinh nghiệm 
được chia sẻ, học tập qua chuyến 
tham quan huyện Duy Xuyên nói 
chung và Khu du lịch sinh thái Phan 
Ngọc Anh nói riêng, sẽ góp phần 
giúp cho Ban Chỉ đạo xây dựng 
NTM huyện Nông Cống có thêm 
nhiều kinh nghiệm trong công tác 
lãnh, chỉ đạo phong trào xây dựng 
NTM ở địa phương. Đồng thời, giúp 
cán bộ và nhân dân hai huyện Duy 
Xuyên - Nông Cống cùng khơi dậy 
tiềm năng về lao động, đất đai, tạo 
việc làm thường xuyên, nâng cao 
thu nhập cho người dân trên địa 
bàn mình.

ĐOÀN CÁN BỘ HUYỆN NÔNG CỐNG 
THAM QUAN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
SINH THÁI NÔNG NGHIỆP HUYỆN DUY XUYÊN

Phùng SơnNHÂN DỊP HUYỆN DUY XUYÊN (QUẢNG 
NAM) TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ HUYỆN ĐẠT 
CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI (NTM), NGÀY 
20/05/2022, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN ỦY, 
HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN 
NÔNG CỐNG (THANH HÓA) ĐÃ ĐẾN THĂM, CHÚC 
MỪNG HUYỆN DUY XUYÊN KẾT NGHĨA.
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Tính từ năm 2016 đến nay, huyện 
Quảng Xương đã thu hút được 43 
dự án đầu tư (bao gồm cả FDI và 
DDI), tổng vốn đăng ký là 15.474 tỷ 

đồng; riêng năm 2020, thu hút tổng nguồn vốn 
đầu tư đạt 6.211 tỷ đồng, năm 2021 đạt 6.849 
tỷ đồng. Đây là những kết quả đáng mừng, tạo 
tiền đề quan trọng cho công tác xúc tiến đầu 
tư, thu hút đầu tư của huyện, với mục tiêu tổng 
huy động vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 
2021-2025 là 30.000 tỷ đồng. Đồng thời, là động 
lực quan trọng để tạo đột phá trong phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu 
thành lập thị xã Quảng Xương vào năm 2030.

Nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, 
thời gian qua, huyện đã huy động các nguồn 
lực, nguồn vốn như: Nguồn vốn cân đối ngân 
sách địa phương; Chương trình Mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới (NTM), lồng ghép 
các chương trình khác và sự đóng góp của nhân 
dân để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng ngày càng đồng bộ. Trong đó, huyện coi 
trọng và ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực, như: 
Giao thông, thủy lợi; lưới điện; hạ tầng nông 
thôn; đầu tư cho các xã hoàn thành Chương 
trình xây dựng NTM; hướng đến xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu, đã và luôn nằm trong 
tư duy, tiềm thức của mỗi người dân.

Chính nhờ những quyết sách trên, cơ sở hạ 
tầng toàn huyện, nhất là hạ tầng giao thông, 
trường, trạm, nhà văn hóa được xây dựng 
khang trang, mạng lưới y tế được đầu tư bài 
bản, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám, chữa 
bệnh của người dân; các công trình nhà văn hóa 
từ xã đến thôn được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng 
nhu cầu giải trí, tạo nên khối đại đoàn kết trong 
cộng đồng dân cư.

Nhìn một cách tổng quát, trong 10 năm trở 
lại đây, việc tăng trưởng kinh tế được Quảng 
Xương cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn 
hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng 
trưởng kinh tế đi đôi với  công bằng xã hội ngay 
trong từng bước phát triển. 

Đây cũng là quan điểm chung, điểm mấu 
chốt, là chìa khóa, là phương thức để huyện 
Quảng Xương giải quyết những vấn đề năng 
suất, chất lượng và hiệu quả để tạo đà phát 
triển kinh tế - xã hội toàn huyện. Đáng chú ý, 
trong quá trình triển khai, huyện đã tăng cường 
công tác quản lý Nhà nước trong đầu tư xây 
dựng; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từ đó 
tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn. Đối với hệ thống giao thông 
được huyện quan tâm đầu tư theo hướng kết 
nối khá đồng bộ, hiệu quả với các địa phương 
trong vùng, nhiều dự án hoàn thành đưa vào 

khai thác, sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao thương, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 
nghèo và tăng tính liên kết vùng. Nhờ có quy 
hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng một cách đồng 
bộ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu 
tư vào địa bàn, như: Tập đoàn Sun Group, Công 
ty ORG, Công ty SOTO… Tổng số vốn huy động 
cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện hàng 
năm gần 5.000 tỷ đồng. Đây là động lực lớn để 
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 
đến nay, HĐND huyện đã phê duyệt 245 công 
trình đầu tư công; cấp 250 giấy phép xây dựng; 
hoàn thành 145 công trình đưa vào sử dụng; đã 
hoàn thành các quy hoạch quan trọng, có tính 
chiến lược như điều chỉnh  quy hoạch xây dựng 
huyện đến năm 2045…

Biến tiềm năng thành lợi thế
Để hiểu rõ và sâu hơn về những vấn đề nêu 

trên, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp 
thị, đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức 
Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương. 
Ông Thịnh chia sẻ: Có thể nói, cùng với cả tỉnh, 
huyện Quảng Xương đang trên đà thuận lợi khi 
hội đủ thế và lực để trở thành một địa phương 
có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong 
và ngoài tỉnh. Quảng Xương có lợi thế của một 
huyện ven biển, cơ cấu dân số "vàng", nằm 
trong vùng tam giác tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh với cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông 
tương đối đồng bộ, thuận lợi trong việc kết nối 
các khu kinh tế động lực của huyện với các đô 
thị và trung tâm kinh tế lớn của tỉnh.

Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ 

Huyện Quảng Xương: 
THU HÚT ĐẦU TƯ, ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Triều Nguyệt TRONG GẦN 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY, THỰC HIỆN CÔNG CUỘC 
ĐỔI MỚI, BIẾN TIỀM NĂNG THÀNH LỢI THẾ, HUY ĐỘNG TỐI ĐA 
CÁC NGUỒN LỰC, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐÃ CÓ  BƯỚC ĐỘT PHÁ 
TRONG LĨNH VỰC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG 
THÀNH TỰU  TO LỚN, PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, TOÀN DIỆN. QUY MÔ 
VÀ NỀN KINH TẾ ĐƯỢC NÂNG LÊN; ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH 
THẦN CỦA NHÂN DÂN ĐƯỢC CẢI THIỆN RÕ RỆT. ĐÂY LÀ NIỀM 
TỰ HÀO, LÀ ĐỘNG LỰC, NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG, LÀ NIỀM TIN 
ĐỂ TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG CÁC DOANH NGHIỆP 
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, 
TIẾP TỤC VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, 

ĐỒNG BỘ; PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG.

Huyện Quảng Xương đầu tư phát triển đô thị hướng tới thành lập thị xã.
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của tỉnh, Trung ương, trên cơ sở phát huy những 
tiềm năng, lợi thế vốn có và kế thừa những 
thành tựu đã đạt được, huyện Quảng Xương 
chú trọng các mục tiêu như: Đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội, công tác quy hoạch, cải 
cách hành chính, áp dụng linh hoạt các cơ chế, 
chính sách… với nhiều nỗ lực, cố gắng, những 
năm gần đây, huyện Quảng Xương bước đầu đã 
đạt được những kết quả tích cực, mang tính đột 
phá với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên 
các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du 
lịch.

Ông nhấn mạnh: Điều quan trọng để đạt 
mục tiêu trên là cần nhận diện cơ hội, động lực 
và đưa ra các quyết sách kịp thời để phát triển. 
Cần nhận thức rằng, mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội gắn với mục tiêu và khát vọng chung 
của tỉnh trong dài hạn để trở thành huyện đang 
phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập 
bình quân cao. Vì khát vọng thịnh vượng, phát 
triển chính là động lực cho thực hiện mục tiêu 
kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo 
của huyện Quảng Xương.

Trong lĩnh vực đô thị, du lịch đã và đang có 
nhiều dự án nổi bật của các tập đoàn lớn, đặc 
biệt phải kể đến Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 
khoáng nóng tại xã Quảng Yên của Sun Group, 
tổng mức đầu tư 6.849 tỷ đồng, là dự án trọng 
điểm của tỉnh; Dự án khu phức hợp khách sạn, 
trung tâm thương mại xã Quảng Nham và 
Quảng Thạch, tổng mức đầu tư 4.969 tỷ đồng; 
Dự án sân Golf quốc tế xã Quảng Nham, quy 
mô 72,56 ha của BRG và các công ty thành viên; 
khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ 
dưỡng của Công ty CP Đầu tư dịch vụ bất động 
sản Victora, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

Nỗ lực hoàn thành và vượt chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội

Trên cơ sở xác định các khâu đột phá để 
hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, trong nửa 
đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản 
xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 14,9%, ngành 
nông, lâm, thủy sản tăng 6,3%. Đây là mức tăng 
trưởng khá, trong điều kiện thời gian nửa đầu 
năm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng 
phát, giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên liệu 
đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao. Nhưng với 
sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân 
huyện Quảng Xương, sản xuất nông nghiệp 6 
tháng ước đạt 1.950 tỷ đồng tăng 6,3% so với CK 
và đạt 52% so với kế hoạch. Dự báo tiến độ và 
kết quả thu NSNN sẽ đạt và vượt kế hoạch thu 
ngân sách năm 2022. 

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển địa bàn 
đạt 3.198 tỷ đồng, đạt 54% dự toán. Văn hóa 
- xã hội tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật; các 
đoàn tham dự các giải thi đấu TDTT cấp tỉnh đạt 
thành tích tốt; thi HSG lớp 9 huyện được xếp 
thứ 2 toàn tỉnh… Quốc phòng - an ninh, trật tự 
an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Trong thời gian tới, huyện Quảng Xương tiếp 
tục tranh thủ tối đa những thuận lợi từ cơ chế, 
chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, UBND 
huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành các đơn 
vị, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng 
bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo 
chương trình, kế hoạch đã phê duyệt; đồng thời 
triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng 
tạo và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ở từng 
thời điểm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao 
nhất các chỉ tiêu với nhiệm vụ và giải pháp đã 
đề ra. Trong đó, rà soát tìm nguyên nhân, thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng 

chỉ số cải cách hành chính, chỉ số DDCI, chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước.

Huyện sẽ sớm xây dựng quy hoạch chung đô 
thị Quảng Xương đến năm 2030, làm cơ sở để 
thành lập các phường, xã ngoại thị, hướng tới 
hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 thành lập 
thị xã Quảng Xương.

Như vậy, bức tranh thu hút đầu tư của huyện 
xoay quanh 3 trục chính, làm nên tam giác phát 
triển, đó là: Du lịch - đô thị - công nghiệp. Trong 
đó, hiện nay, lĩnh vực du lịch của huyện Quảng 
Xương đã và đang là “thỏi nam châm” thu hút 
sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong 
và ngoài tỉnh. Do đó, huyện sẽ tập trung các 
nguồn lực, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp như: hoàn thiện và tăng cường quản 
lý quy hoạch; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư; 
phát triển thị trường khách du lịch nội địa, từng 
bước mở rộng thu hút thị trường khách quốc tế; 
tập trung phát triển sản phẩm du lịch biển và 
du lịch khoáng nóng, kết hợp với các sản phẩm 
du lịch theo hướng bền vững… Bên cạnh đó, 
huyện chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến và 
kết hợp, hợp tác phát triển du lịch, gắn với phát 
huy tối ưu hiệu quả ứng dụng các phương tiện, 
cách thức truyền thông hiện đại, du lịch thông 
minh đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du 
lịch… Dĩ nhiên, Quảng Xương cần tiếp tục có giải 
pháp về cơ chế, chính sách và môi trường thuận 
lợi, để tạo động lực phát triển mới; đồng thời 
đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, bao 
gồm cả nông, lâm và thủy sản, không chỉ củng 
cố “bệ đỡ” của cả nền kinh tế, mà hơn thế, nhằm 
khai thác tốt lợi thế về nguồn lực, nâng cao giá 
trị và hiệu quả kinh tế của hàng hóa nông sản, 
thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong huyện, tỉnh 
và xuất khẩu. Cần phát huy nội lực trong phát 
triển kinh tế, không chỉ là bài học từ thực tiễn 
những năm vừa qua mà đây chính là nhân tố 
quyết định, là động lực phát triển của nền kinh 
tế. Theo đó, huyện Quảng Xương nỗ lực hướng 
tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành điểm 
đến mới, độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Thanh 
Hóa cũng như của khu vực phía Bắc.

Tất cả những điều bài viết đã nêu trên, đó 
không chỉ là sự lựa chọn; mà còn là sự thôi thúc, 
là áp lực thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn.

Sun Group triển khai dự án suối khoáng nóng Onsen tại Quảng Yên, Thanh Hóa.
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Về sản xuất nông nghiệp, huyện 
Mường Tè đã tập trung chỉ đạo 
làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây 
trồng vụ Đông - Xuân; chuẩn bị 

sản xuất vụ Xuân - Hè, vụ Mùa sớm đảm bảo 
thời vụ đã có những tín hiệu hết sức tích cực: 
gieo cấy lúa Đông - Xuân đạt 100% so với kế 
hoạch, gieo trồng vụ Xuân - Hè bước đầu đạt 
12,1% so với kế hoạch. Thực hiện hỗ trợ 15.762 
kg giống và phân bón các loại. Tổng số đàn gia 
súc có tốc độ tăng trưởng đàn 0,1%, đạt 1,7% so 
với kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản phát triển ở 
mức độ ổn định.

Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp 
được duy trì, cơ bản đảm bảo nhu cầu thiết yếu 
tại chỗ của nhân dân. Về thương mại và dịch vụ, 
tình hình thị trường hàng hóa đa dạng, phong 
phú, chất lượng đảm bảo, giá thị trường nhìn 
chung ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá 
đột biến đối với hàng hóa phục vụ cho nhu cầu 
Tết, và cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM) vẫn tiếp tục được quan 
tâm, chỉ đạo ngay từ đầu năm thông qua các 
hình thức như thường xuyên kiểm tra, nắm bắt 
tình hình thực hiện xây dựng NTM tại các xã; 
tăng cường chỉ đạo thanh toán, quyết toán các 
nguồn vốn năm trên địa bàn huyện để đảm bảo 
tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Về giáo dục, huyện đã chỉ đạo việc thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 trong các hoạt động dạy và học 
theo chương trình năm học ở tất cả các cấp 
học. Công tác đào tạo bồi dưỡng đại trà cán bộ, 
công chức, viên chức Modul 5 đảm bảo theo kế 
hoạch. Xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ, 
giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2022; 
rà soát chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị dạy học 
theo chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 
học 2022 - 2023. Các chính sách an sinh xã hội, 
chính sách người có công được triển khai kịp 
thời, đời sống của nhân dân từng bước được 
nâng lên; an ninh - quốc phòng của địa phương 
được ổn định và giữ vững.

Công tác y tế về chăm sóc sức khỏe cho 
người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 vẫn luôn là mục tiêu được đặt lên 
hàng đầu trong tình hình dịch bệnh phức tạp và 
có nhiều biến chủng mới xuất hiện trên địa bàn 
huyện như duy trì và phát huy tốt hoạt động 
khám chữa bệnh tại các tuyến, phục vụ kịp thời 
nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

UBND huyện Mường Tè (Lai Châu): 
TẬP TRUNG THỰC HIỆN “MỤC TIÊU KÉP” 
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Việt Dũng QUÝ I/2022, MẶC DÙ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 VẪN 
DIỄN BIẾN HẾT SỨC PHỨC TẠP NHƯNG DƯỚI SỰ PHỐI HỢP CHỈ 
ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH QUYẾT LIỆT, CHẶT CHẼ NHƯNG KHÔNG KÉM 
PHẦN LINH HOẠT CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH HUYỆN MƯỜNG TÈ, 
NHIỀU CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CƠ BẢN ĐÁP ỨNG 
ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA.

Một góc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. Ảnh: Trang Thông tin điện tử huyện Mường Tè.
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Kinh tế

Dự buổi lễ, có sự hiện diện của bà 
Đặng Thị Ngọc Thịnh – Nguyên 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Nguyên Phó Chủ tịch nước; các 

đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tướng 
lĩnh, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân, lãnh đạo các huyện kết nghĩa cùng 
toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Là vùng kinh tế trọng điểm vùng Đông, huyện 
Duy Xuyên được xem là động lực quan trọng 
trong việc phát triển KT-XH của tỉnh Quảng 
Nam. Hệ thống giao thông thuận lợi cùng với 
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã và đang 
là nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư mở rộng sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
và các đô thị mới ngày càng phát triển. Trên địa 
bàn huyện có 53 di tích (gồm 6 di tích cấp Quốc 
gia và 47 di tích cấp tỉnh); cùng với đó tiềm năng 
du lịch về di sản văn hóa, đặc biệt nằm trên trục 
du lịch Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn đã tạo cho 
huyện nhiều lợi thế để phát triển các ngành 
nghề truyền thống, mở rộng giao lưu kinh tế... 
Nhân dân Duy Xuyên có truyền thống yêu nước, 
cần cù, hiếu học, anh hùng trong chiến đấu, 
sáng tạo trong thời kỳ đổi mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Cảnh - 
Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, bước 
vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng NTM, năm 2011 bình quân các xã 
trên địa bàn đạt 4,09 tiêu chí/xã, hầu hết các 
xã đều đạt dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân 
đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ 
hộ nghèo 12,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế mới đạt 46%; cơ sở hạ tầng còn nhiều 
hạn chế, chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ gia đình sử 

dụng nước hợp vệ sinh chỉ đạt khoảng 59,83%, 
môi trường nông thôn còn nhiều bất cập, an 
ninh trật tự xã hội phức tạp.

Song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định 
hướng của Trung ương, của tỉnh,  Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân huyện đã đoàn kết, 
cố gắng, nỗ lực vươn lên, phát huy sức mạnh 
toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo; 
xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng 
nội dung, khâu đột phá, có trọng tâm với nhiều 
cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. Qua đó, huyện đã 
đạt được những kết quả tích cực, rất đáng phấn 
khởi, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng, nâng 
cấp cơ bản hoàn thiện; cảnh quan, môi trường 
sạch đẹp; chất lượng giáo dục, y tế được đảm 
bảo; kinh tế phát triển, đời sống vật chất, văn 
hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao, hệ 
thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực (CN-XD: 46,39%; TM-DV: 42,83% và NN 
giảm còn 10,78%). Năm 2020 thu nhập bình 
quân đầu người/năm trên địa bàn 11 xã đạt 
43,4 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so 
với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách 
giảm nghèo còn 0,8%). Tổng thu ngân sách 5 
năm 2016-2020 đạt 7.151 tỷ đồng; trong đó thu 
phát sinh kinh tế 3.170 tỷ đồng, tốc độ tăng thu 
từ kinh tế bình quân 61,15%/năm. 

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông 
thôn mới trong 10 năm đạt 2.751.624 triệu đồng, 
Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 1.186.727 
triệu đồng, còn lại là vốn từ các chương trình 
khác, vốn huy động trong nhân dân, cùng với 
gần 335 nghìn m2, hàng chục vạn ngày công lao 

động và trên 7.600 vật kiến trúc người dân tự 
nguyện tháo dỡ không nhận tiền đền bù. Đến 
cuối năm 2020, có 11/11 xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 3 xã Duy 
Hòa, Duy Phước, Duy Trinh đạt chuẩn xã NTM 
nâng cao.

Với những kết quả đã đạt được, ngày 19/5, 
UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam công 
bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận huyện Duy Xuyên đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây 
là sự ghi nhận, động viên to lớn của Đảng, Nhà 
nước về những nỗ lực phấn đấu, phát triển toàn 
diện của huyện Duy Xuyên trong phong trào xây 
dựng NTM.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Nam cho biết: Huyện Duy Xuyên đạt chuẩn 
NTM không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy 
Xuyên mà còn là niềm vinh dự chung của tỉnh 
Quảng Nam. Có được như ngày hôm nay là nhờ 
sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 
Đảng bộ, chính quyền huyện Duy Xuyên. Đặc 
biệt, là sự đồng thuận, nhất trí, hưởng ứng tích 
cực của các tầng lớp nhân dân huyện nhà trong 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng NTM.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc đón nhận 
quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM 
hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, việc duy trì, 
giữ chuẩn, nâng chuẩn theo bộ tiêu chí mới của 
từng giai đoạn mới chính là nhiệm vụ cần tập 
trung. Do đó, trong thời gian tới, toàn thể hệ 
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện 
Duy Xuyên phải xác định xây dựng NTM là một 
quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có 
điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Lễ công bố huyện Duy Xuyên 
đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

HÒA CHUNG KHÔNG KHÍ 
PHẤN KHỞI, TỰ HÀO KỶ 
NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ 
ĐẠI (19/5/1890-19/5/2022) 
VÀ HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG 
TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, 
SÁNG NGÀY 19/5, UBND 
HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH 
QUẢNG NAM LONG TRỌNG 
TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ 
ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 
PHỦ CÔNG NHẬN HUYỆN 
DUY XUYÊN ĐẠT CHUẨN 
NÔNG THÔN MỚI (NTM) NĂM 
2020. 

Ông Phan Việt Cường (thứ 2 bên phải qua) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao bằng công nhận 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới cho huyện Duy Xuyên.Phùng Sơn
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Thị trườngThị trường

Tháng 12/1994, Tổ chức Hàng 
không dân dụng quốc tế (ICAO) 
chính thức giao lại  cho Việt Nam 
và  VATM quyền điều hành phần 

phía Nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR 
Hồ Chí Minh). 

Ngày 08/12/1994 đã trở thành mốc son 
trong lịch sử phát triển của ngành Hàng không 
dân dụng nói chung và ngành Quản lý bay nói 
riêng trên các phương diện chính trị, kinh tế, kỹ 
thuật, quốc phòng an ninh. Từ thắng lợi to lớn 
đó đã mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế về quản 
lý không lưu, cung cấp kịp thời, đầy đủ các dịch 
vụ điều hành bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
cho các hoạt động bay đi, đến và bay quá cảnh 
trong vùng trời trách nhiệm được giao.

Kể từ ngày tiếp nhận lại FIR Hồ Chí Minh, 
VATM đã đảm bảo an toàn cho các hoạt động 
bay trong vùng trời trách nhiệm có quy mô cung 
cấp dịch vụ trên diện tích rộng hơn 1,2 triệu 
km2, phạm vi hoạt động trải rộng tại 30 tỉnh, 
thành phố của cả nước, trực tiếp cung cấp các 
dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên 35 đường 
bay trong nước và 36 đường bay quốc tế, trong 
đó có 2 đường bay nằm trong số 10 đường bay 
có mật độ bay cao nhất thế giới, giữ vị trí quan 
trọng đối với hoạt động bay trên khu vực biển 
Đông.

Hơn 29 năm qua, hơn chục triệu chuyến bay 
đi và đến hoặc bay qua vùng trời Việt Nam được 
VATM điều hành an toàn tuyệt đối. Tổng thu 
điều hành bay đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, nộp 
NSNN đạt trên 31 nghìn tỷ đồng. VATM luôn 
là một trong các đơn vị dẫn đầu ngành Hàng 
không về năng suất, chất lượng và hiệu quả, 
bảo đảm giữ vững an ninh an toàn vùng trời và 
chủ quyền quốc gia.

Đạt được những thành tựu này, nhiều năm 
qua, VATM luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp 
trang thiết bị hiện đại tại các cơ sở điều hành 
bay của Tổng Công ty. Các hệ thống thông tin 
liên lạc, dẫn đường, giám sát được đầu tư mới 
với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Song song với 
việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Tổng Công 
ty đã triển khai đồng bộ, hàng loạt các giải pháp 
như tổ chức phân chia lại vùng trời, mở thêm 
đường bay thẳng, đường bay song song trục 
Bắc - Nam, áp dụng các phương thức điều hành 
bay mới dựa trên công nghệ tiên tiến nhằm 
tăng năng lực điều hành bay, tăng khả năng 
thông qua vùng trời, đặc biệt góp phần giảm 
tình trạng ách tắc tại các sân bay lớn có mật độ 
bay cao.

Bước sang năm thứ 30 trong chặng đường 
xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng 
viên, người lao động của Tổng Công ty Quản lý 

bay Việt Nam đã làm nên những thành tích rất 
đáng tự hào, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu 
đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 
nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: 
Danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ 
đổi mới” cho tập thể VATM và cá nhân đồng chí 
Trần Xuân Mùi, nguyên Tổng Giám đốc Trung 
tâm QLBDDVN; Huân chương Độc lập hạng Ba 
cho tập thể VATM; giải thưởng “Đại bàng” của 
Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế dành cho 
Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 
có bước tiến vượt bậc cùng với 17 Huân chương 
Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 23 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 Cờ 
thi đua của Chính phủ; 123 Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ GTVT cho các tập thể, cá nhân thuộc 
Tổng Công ty; 19 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ 
GTVT.

Năm 2022, dự báo đại dịch COVID-19 còn 
nhiều bất ổn và khó lường, ngành Hàng không 
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn 
tiếp tục bị ảnh hưởng và chưa có dấu hiệu phục 
hồi hoàn toàn. Trước bối cảnh này, VATM xác 
định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quyết liệt 
triển khai các giải pháp cụ thể để hoàn thành 
tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 
hoàn thành mục tiêu xuyên suốt, nhiệm vụ 
trọng tâm là đảm bảo điều hành bay an toàn, 
điều hòa, hiệu quả cho 100% chuyến bay trong 
vùng trách nhiệm; hiệp đồng chặt chẽ với các 
cơ quan quốc phòng giữ vững an ninh vùng trời 
Tổ quốc.

Cùng với đó, VATM tập trung mọi nguồn lực, 
quyết liệt triển khai, thực hiện tốt công tác đầu 
tư các công trình trọng điểm, trong đó chú trọng 
các dự án: Dự án thành phần 2 “Các công trình 
phục vụ quản lý bay” Cảng HKQT Long Thành - 
Giai đoạn 1; Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ 
Chí Minh; các Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội 
Bài, Cam Ranh; nâng cấp, thay thế các thiết bị 
của AACC/HCM; các dự án tại Cảng hàng không 
Điện Biên…; trang bị các hệ thống, thiết bị tiên 
tiến, hiện đại phục vụ điều hành bay an toàn, 
đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Trong chặng đường phía trước còn rất nhiều 
khó khăn, thách thức, hoạt động hàng không 
đang đà tăng trưởng phục hồi nhanh chóng, 
đây sẽ là cơ hội đồng thời cũng tạo ra những áp 
lực cho VATM trong công tác cung cấp dịch vụ 
bảo đảm hoạt động bay. 

Mục tiêu mà VATM đang phấn đấu, đến năm 
2030, phát triển trở thành một trong những 
nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 
hàng đầu khu vực Đông Nam Á trên cả hai tiêu 
chí năng lực điều hành bay và chất lượng cung 
cấp các dịch vụ, có hệ thống quản lý an toàn 
tin cậy, áp dụng công nghệ hiện đại và các giải 
pháp quản lý không lưu tiên tiến đáp ứng yêu 
cầu phát triển của ngành Hàng không trong 
nước và thế giới.

VATM: LUÔN HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 
ĐIỀU HÀNH BAY AN TOÀN

TRONG CHẶNG ĐƯỜNG GẦN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, 
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM (VATM) ĐÃ BẢO ĐẢM ĐIỀU 
HÀNH BAY AN TOÀN CHO HƠN CHỤC TRIỆU CHUYẾN BAY TRONG 
VÙNG TRỜI TRÁCH NHIỆM. DÙ TRONG BỐI CẢNH CỰC KỲ KHÓ KHĂN 
CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG DO ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG TỪ ĐẠI 
DỊCH COVID-19 NHƯNG CÁC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 
TỔNG CÔNG TY VẪN VƯỢT SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA.

PV

VATM chào mừng điều hành chuyến bay thứ 900.000 trong năm 2019.
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Được thành lập từ tháng 3/2008, 
hoạt động chính trong lĩnh vực 
sản xuất và kinh doanh vật liệu 
xây dựng với sản phẩm cốt lõi là 

gạch không nung và gạch terrazzo. Với sứ mệnh 
đồng hành cùng khách hàng góp phần chống 
biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, Công 
ty TNHH Phú Long luôn xem “sản xuất xanh” là 
kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động để thực 
hiện phát triển bền vững. Đây chính là cơ sở 
để Phú Long ngày càng phát triển và trở thành 
thương hiệu xây dựng uy tín trong khu vực. 

Để gạch không nung Phú Long có chỗ đứng 
trên thương trường, có thương hiệu bền vững, 
Phú Long đã thống nhất đảm bảo nguyên liệu: xi 
măng, cốt liệu, phụ gia khoáng, phụ gia hóa học 
và nước đảm bảo chất lượng; thành phần phối 
liệu hợp lý đảm bảo mác thiết kế; quá trình trộn 
với độ đồng nhất cao; tạo hình trên thiết bị rung 
ép được lèn chặt tốt; độ đồng đều các viên gạch 
trong một lần ép cao; được bảo dưỡng trong môi 
trường ẩm bão hòa đến khi ổn định thể tích.

Phú Long sử dụng toàn bộ dây chuyền công 
nghệ sản xuất gạch theo công nghệ Nhật Bản 
tự động, có khả năng sản xuất các loại gạch ống 
không nung, gạch block, gạch terrazzo cao cấp. 
Đây là cơ sở quan trọng để Phú Long đưa ra thị 
trường các sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá 
cả cạnh tranh nhất. 

Ưu điểm của sản phẩm gạch không nung Phú 
Long là có độ bền cao, không bị ảnh hưởng bởi 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như không 
bị hư hại trong điều kiện không khí bình thường.

Bên cạnh đó, gạch của Phú Long cách âm tốt 
hơn, hấp thụ nhiệt và truyền giảm nhiệt ít hơn 
so với gạch đất sét nung. Kích thước sản phẩm 
gạch không nung Phú Long đồng đều, sai số 
rất thấp, mẫu mã sản phẩm đa dạng phù hợp 
cho nhiều loại công trình. Xây tô (trát) bằng vữa 
bình thường như gạch đất sét nung. Quy trình 
kỹ thuật xây dựng tương đồng như gạch đất sét 
nung. Sản phẩm thích hợp cho những ứng dụng 
cần tính chống cháy cao. Vật liệu được thiết kế 

cho người tiêu dùng quan tâm đến việc lựa chọn 
sản phẩm bảo vệ môi trường.

Toàn bộ sản phẩm gạch không nung của 
Phú Long trước khi xuất xưởng đều được kiểm 
duyệt khắt khe, hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2008, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 6477:2016, phù hợp với các tiêu chuẩn xây 
dựng Việt Nam.

Qua hơn 12 năm phát triển, với những đóng 
góp to lớn cho ngành xây dựng trong nước và 
nước ngoài, Công ty TNHH Phú Long đã đạt được 
nhiều thành tựu như: Top 50 Thương hiệu xây 
dựng uy tín khu vực châu Á – Thái Bình Dương; 
Top 10 sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu khu 
vực châu Á – Thái Bình Dương…

Với định hướng cùng thế mạnh vốn có, đặc 
biệt là với những sáng tạo, đột phá rõ nét trong 
hoạt động sản xuất gạch không nung, Công 
ty TNHH Phú Long đã và sẽ tiếp tục phát triển 
vững mạnh cả về doanh thu, lợi nhuận, phát 
triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị 
chuyên nghiệp. Ban lãnh đạo và cán bộ, công 
nhân viên công ty sẽ ngày càng gắn kết, trở thành 
một tập thể vững mạnh, nỗ lực không ngừng vì 
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì lợi 
ích của người lao động, từng bước đưa Phú Long 
trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng không 
nung hàng đầu tại Việt Nam. 

Thị trườngThị trường

Dây chuyền thiết bị sản xuất đồng bộ, hoàn chỉnh, 
hiện đại của Công ty TNHH Phú Long.

Với những đóng góp to lớn cho ngành xây dựng, Công 
ty TNHH Phú Long đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng 

tiêu biểu.

Phú Long cung cấp ra thị trường các sản phẩm gạch chất lượng, đa dạng.

CÔNG TY TNHH PHÚ LONGCÔNG TY TNHH PHÚ LONG  - THƯƠNG HIỆU XÂY DỰNG - THƯƠNG HIỆU XÂY DỰNG 
UY TÍN KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNGUY TÍN KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

TRÊN HÀNH TRÌNH 12 NĂM 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, DƯỚI 
SỰ DẪN DẮT CỦA DOANH NHÂN 
NGUYỄN VĂN THÂN, CÔNG TY 
TNHH PHÚ LONG (ĐỊA CHỈ 904/10 
PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG AN 
SƠN, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH 
QUẢNG NAM) ĐÃ VƯỢT QUA 
NHIỀU KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH, 
NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ 
ĐỨNG VỮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 

Phùng Sơn
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Với sự chỉ đạo sát 
sao của Chính phủ, 
thanh toán không 
dùng tiền mặt tại 

Việt Nam đã và đang có những 
chuyển biến ban đầu đáng ghi 
nhận, đặc biệt là từ năm 2018 đến 
nay. Thanh toán không dùng tiền 
mặt với nhiều tiện ích đã ngày càng 
phát triển mạnh mẽ và phổ biến ở 
nước ta. Tuy nhiên, tiền mặt vẫn 
đang chiếm ưu thế trong thanh 
toán, nhưng trong tương lai gần, 
thanh toán không dùng tiền mặt 
sẽ trở thành phương thức giao 
dịch được phổ biến rộng rãi và trở 
thành tất yếu. Thanh toán không 
dùng tiền mặt là hình thức thanh 
toán mà ở đó không dùng tiền mặt 
để giao dịch mà thông qua các 
phương tiện khác thông dụng như 
thẻ ATM, chuyển khoản, các ví điện 
tử, các ứng dụng của ngân hàng,…

Thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về việc áp dụng các giải 
pháp thanh toán không dùng tiền 
mặt cũng như chuyển đổi số trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
thời gian qua, Petrolimex đã không 
ngừng đẩy mạnh nghiên cứu, tăng 
cường hợp tác - triển khai các hoạt 
động thanh toán không dùng tiền 
mặt thông qua nền tảng công 
nghệ, đổi mới, sáng tạo, nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ, mang 
lại nhiều giá trị gia tăng và trải 
nghiệm mới cho khách hàng. Cùng 
với đó, Petrolimex cũng đã triển 
khai hệ thống khách hàng thân 
thiết (Petrolimex ID) và ra mắt ứng 

dụng di động để giúp khách hàng 
nhận được nhiều tiện ích như: Tìm 
kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất, 
nhận thông tin các chương trình, 
theo dõi tích điểm,… 

Từ tháng 10 năm 2021, Công 

ty Xăng dầu Nghệ An đã áp dụng 
và vận hành hệ thống thanh toán 
không dùng tiền mặt tại các cửa 
hàng xăng dầu trực thuộc công 
ty. Giải pháp thanh toán không 
dùng tiền mặt tại hệ thống cửa 

hàng xăng dầu được Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/
Tập đoàn) công bố chính thức từ 
ngày 19/11/2021 trên toàn quốc 
với thông điệp “Thanh toán thông 
minh - lợi ích đồng hành”.

Công ty Xăng dầu Nghệ An: Công ty Xăng dầu Nghệ An: 

Tiên phong xu hướng Tiên phong xu hướng 
thanh toán không dùng tiền mặtthanh toán không dùng tiền mặt

Công ty Xăng dầu Nghệ An đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
 tại 76 cửa hàng trên địa bàn toàn Tỉnh.

Đăng ký thành viên Petrolimex ID đơn giản, thuận tiện. Khách hàng tại Nghệ An trúng giải phấn khởi nhận thưởng là xe máy Honda Vision.

TỪ THÁNG 10 NĂM 2021, CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN (PETROLIMEX 
NGHỆ AN) ĐÃ ÁP DỤNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THANH TOÁN KHÔNG 
DÙNG TIỀN MẶT TẠI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU (CHXD) TRỰC THUỘC. 
ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY, CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN 
MẶT ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI HẦU HẾT CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA 
CÔNG TY TRẢI RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ 
VINH CỦA TỈNH NGHỆ AN.
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Thị trường

“Sao Khuê” là Giải thưởng về Công nghệ 
thông tin uy tín nhất cả nước nhằm 
hướng tới xây dựng hệ sinh thái số 
hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. Bằng giải pháp phần mềm quản trị 
doanh nghiệp tổng thể, Công ty Cổ phần Công 
nghệ Viindoo đã nhận được nhiều đánh giá tích 
cực từ Hội đồng thẩm định và giới chuyên môn, 
đồng thời là đơn vị duy nhất 2 lần được vinh 
danh tại giải thưởng này.

Theo báo cáo về hoạt động chuyển đổi số 
của thành phố Hải Phòng, nhiệm vụ phát triển 
và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số 
được xem là giải pháp hàng đầu để hoàn thành 
3 chỉ tiêu về nền kinh tế số, cụ thể: kinh tế số 
25% GRDP; tỷ trọng kinh tế số lĩnh vực 15%; 
năng suất lao động tăng 15%. Bên cạnh đó, sự 
chung tay và quyết tâm của các doanh nghiệp 
địa phương cũng chính là yếu tố quan trọng để 
góp phần hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra. 

Với mục tiêu lọt Top 10 cả nước về chỉ tiêu 
chuyển đổi số, thành phố Hải Phòng đã xác định 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất năm 
2022 chính là tập trung kiến tạo các nền tảng về 
chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số thực sự trở 
thành động lực để thực hiện các khát vọng phát 
triển. Trên tinh thần chiến lược chuyển đổi số, 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thường 
xuyên phối hợp cùng các đơn vị chuyên trách 
tổ chức các hoạt động 3 bên. Các sự kiện này 
là cầu nối giữa đại diện chính quyền, Hiệp hội, 
lãnh đạo doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp 
giải pháp, thiết bị công nghệ, là cơ hội để các 
đơn vị cung cấp giải pháp số hoàn thiện và nâng 
cao tính ứng dụng trong các sản phẩm công 
nghệ của mình. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo đã 
chứng tỏ năng lực thực sự và trở thành điểm 
sáng 2 lần liên tiếp được vinh danh tại Sao Khuê 
- Giải thưởng uy tín và danh giá nhất của ngành 
Công nghệ thông tin Việt Nam với sản phẩm 
“Giải Pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp 

Tổng thể Viindoo” năm 2021 và “Giải pháp Quản 
trị Nhân sự Toàn diện Viindoo HRM” năm 2022. 

Vinh dự là doanh nghiệp đầu tiên tại Hải 
Phòng nhận được giải thưởng này, "Giải pháp 
Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể 
Viindoo được Hội đồng chuyên môn đánh giá 
cao bởi sự tiện ích và sự phù hợp đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trên nền tảng điện 
toán đám mây, giải pháp cung cấp đầy đủ các 
tính năng của hệ thống hoạch định nguồn lực 
doanh nghiệp (ERP) như kế toán - tài chính, 
bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất, nhân sự, 
lương… giúp các doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu 
về sản phẩm, thông tin khách hàng, đối tác và 
hoạt động nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp 
trên một nền tảng duy nhất. Vấn đề “An toàn 
dữ liệu” của doanh nghiệp cũng là yếu tố được 
đưa lên hàng đầu, dữ liệu lưu trữ song song 
trên nhiều máy chủ ở các vị trí địa lý khác nhau, 
tránh hoàn toàn các rủi ro do sự cố phần cứng, 
cũng như khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu 
nhanh chóng. 

Với giải thưởng này, Công ty Cổ phần Công 
nghệ Viindoo chính thức trở thành đơn vị 
cung cấp Giải pháp phần mềm quản trị doanh 
nghiệp tổng thể giải quyết các thách thức của 
doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số. Bộ 
phần mềm tích hợp không giới hạn: ERP (Hoạch 
định Nguồn lực Doanh nghiệp), CRM (Quản lý 
Quan hệ Khách hàng), Thương mại điện tử, IoT 
(internet of things), Máy học và Trí tuệ nhân 
tạo… đáp ứng mọi nhu cầu quản lý, vận hành 
và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Sự kiện này là dấu ấn quan trọng, đánh 
dấu bước phát triển mới của ngành Công nghệ 
thông tin Hải Phòng, tiếp tục cổ vũ tinh thần lao 
động, sáng tạo của các đơn vị công nghệ trên 
địa bàn thành phố. Cùng với đó, các doanh 
nghiệp địa phương có cơ hội tiếp cận gần hơn 
với các giải pháp công nghệ uy tín, củng cố niềm 
tin vào chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. 

Petrolimex Nghệ An hiện có 81 cửa hàng 
xăng dầu trải rộng trên địa bàn các huyện, 
thị xã, thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. 
Đến thời điểm này, chương trình thanh toán 
không dùng tiền mặt đã triển khai tại tất cả 
các CHXD của Công ty (trừ 5 CHXD vùng biển). 
Với hình thức thanh toán này, khách hàng 
khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng 
xăng dầu trực thuộc Petrolimex Nghệ An sẽ 
được chấp nhận thanh toán không dùng tiền 
mặt đa phương thức bao gồm: Thẻ quốc tế 
(Visa, Master cadr); Thẻ ATM nội địa thuộc hệ 
thống Napas; các ví điện tử xác thực qua QR 
code trong liên minh VNPay.

Giải pháp thanh toán không dùng tiền 
mặt với thông điệp “Thanh toán thông minh 
– Lợi ích đồng hành” được áp dụng công nghệ 
mới nhất về thanh toán – xác thực – tích điểm 
nhanh gọn, thuận tiện và tự động hóa cao. 
Với chương trình chăm sóc khách hàng thân 
thiết Petrolimex ID, khi trở thành thành viên 
của Petrolimex ID, khách hàng có mã số định 
danh riêng, quản lý được toàn bộ giao dịch 
mua bán xăng dầu tại hệ thống cửa hàng 
Petrolimex. Các giao dịch sẽ được tích điểm 
thưởng và hưởng các quyền lợi thông qua 
các chương trình chăm sóc khách hàng thân 
thiết của Petrolimex. Đồng thời mang đến 
cho khách hàng cơ hội trải nghiệm dịch vụ 
chuyên nghiệp, tham gia quay số với nhiều 
giải thưởng lớn, tận hưởng các tiện ích hiện 
đại cùng nhiều quyền lợi khác từ Petrolimex.

Ngày 23/5/2022, Công ty Xăng dầu Nghệ 
An đã tổ chức lễ trao giải Chương trình 
khuyến mại “Thanh toán thông minh - Lợi 
ích đồng hành” của Petrolimex. Tham dự lễ 
trao giải có lãnh đạo Sở Công Thương, Công 
ty Xăng dầu Nghệ An cùng các khách hàng 
trúng giải. Ở  khu vực Nghệ An, lễ quay số đã 
tìm ra được 8 khách hàng trúng giải Ba, mỗi 
giải là 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha, 1 
khách hàng trúng giải Nhì với giải thưởng là 1 
chiếc xe máy Honda Vision và 25 khách hàng 
trúng giải Khuyến khích, mỗi giải thưởng là 1 
hộp dầu xe ô tô PLC Racer Plus (4 lít).

Việc áp dụng giải pháp thanh toán không 
dùng tiền mặt vào hệ thống cửa hàng xăng 
dầu của Petrolimex trên phạm vi cả nước là 
cụ thể hóa thực hiện mục tiêu chiến lược, 
hướng đến xây dựng Petrolimex trở thành 
tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và 
khu vực theo chuẩn mực quốc tế. Với những 
kết quả đã đạt được, Petrolimex sẽ không 
ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch 
vụ, tiếp tục triển khai các chương trình tri ân 
để mang đến những lợi ích tối đa nhất cho 
khách hàng.

Hải Phòng:Hải Phòng: Doanh nghiệp đầu tiên  Doanh nghiệp đầu tiên 
chạm tới chạm tới “Giải thưởng Sao Khuê”“Giải thưởng Sao Khuê”

Đại diện doanh nghiệp vinh dự nhận giải thưởng Sao khuê năm 2022.

Lãnh đạo Sở Công Thương và Công ty Xăng dầu 
Nghệ An trao giải Nhì cho khách hàng may mắn 
- ông Bùi Trung Dũng, ngụ tại Chung cư Saigon 

Sky, khối 3, phường Đội Cung, TP.Vinh.

Phan Thương
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Tiềm năng phát triển du lịch trên 
địa bàn huyện Sa Thầy

Huyện Sa Thầy có lợi thế vượt trội so với các 
địa phương khác trong tỉnh và khu vực, đó là 
rừng nguyên sinh. Theo kết quả “khảo sát đa 
dạng sinh học, các chương trình nghiên cứu và 
đánh giá hoạt động năm 2005”, Vườn Quốc gia 
Chư Mom Ray có 1534 loài thực vật, trong đó có 
113 loài được xác định là quý hiếm có nguy cơ 
bị đe dọa như các loài phong lan, tuế, ngành hạt 
trần, các loài họ dầu... Về động vật, đã xác định 
được 718 loài, trong đó có 124 loài quý hiếm, 
nguy cấp có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế 
giới. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang 
sơ, cùng với tài nguyên về động vật, thực vật đa 
dạng, phong phú, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 
rất phù hợp cho loại hình du lịch sinh thái và du 
lịch văn hóa cộng đồng. 

Ngoài cảnh quan kỳ thú, Sa Thầy còn là địa 
bàn có nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong 
đó các dân tộc tại chỗ như Gia Rai, Xê Đăng 
(nhóm HLăng), Rơ Mâm, Ba Na (Rơ Ngao),… cư 
trú tại 37/68 thôn, làng; chiếm trên 57 % dân 
số toàn huyện. Đây là các dân tộc có những nét 
văn hóa riêng vô cùng độc đáo và phong phú, 
bao gồm hệ thống lễ hội theo vòng đời người, 
theo mùa, cồng chiêng, múa xoang, dân ca; 
chữ viết; các phong tục, tập quán; kiến trúc nhà 
rông, nhà dài, tượng nhà mồ; trang phục, ẩm 
thực… rất thuận lợi để phát triển loại hình du 

lịch cộng đồng. 
Trong hai cuộc kháng chiến đánh đuổi ngoại 

xâm đã qua, Sa Thầy là địa bàn chiến lược. Vừa 
là hậu phương, vừa là chiến trường diễn ra các 
trận đánh vô cùng ác liệt. Vì vậy không thiếu 
những địa danh đã trở thành di tích lịch sử nổi 
tiếng, trong đó Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (đã 
được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh); Điểm 
cao 1015 (Charlie) và 1049 (Delta) đã được xếp 
hạng là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt (nằm trong 
quần thể Di tích Chiến thắng Đăk Tô - Tân cảnh); 
Chiến thắng Kleng (Di tích cấp tỉnh); Ya Book - 
Khu lánh nạn diệt chủng của người dân Cam-
pu-chia (giai đoạn 1976-1982);… có thể khai 
thác để phát triển loại hình du lịch tìm hiểu, 
nghiên cứu lịch sử và nhất là phục vụ nhu cầu 
du lịch tâm linh của khách thập phương.

Trên địa bàn huyện có các công trình thủy 
điện lớn như Ya Ly, Plei Krông, Sê San 3A,… tạo 
nên diện tích mặt nước lòng hồ rộng lớn trên 10 
ngàn héc-ta. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi 
để nuôi trồng thủy sản. Với địa hình bao bọc bởi 
các dãy núi cao, xen kẽ là thung lũng phù sa và 
hệ thống sông, suối dày đặc; sau khi ngăn dòng 
các công trình thủy điện, vùng ven hồ tạo nên 
những bức tranh sơn thủy hữu tình. 

Cùng với đó, các làng đồng bào dân tộc thiểu 
số cư trú ven hồ còn lưu giữ những giá trị bản 
sắc văn hóa vô cùng độc đáo. Đó là các lễ hội 
như Pơ-thi, Mừng lúa mới, Mừng nhà rông mới, 

thuyền độc mộc, những món ăn dân dã… rất 
thuận lợi để phát triển các loại hình như: du lịch 
sinh thái, du lịch cộng đồng. Nếu kết nối được 
với các tour du lịch đường thủy từ thành phố 
Kon Tum, hình thành các bến, điểm dừng chân; 
kết hợp các dịch vụ hậu cần, nghỉ dưỡng, cung 
cấp quà lưu niệm... sẽ tạo công ăn việc làm cho 
một bộ phận khá đông người dân ven hồ; góp 
phần tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của 
huyện.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn: Hiện nay trên 
địa bàn huyện có 4 nhà hàng có thể phục vụ 
đồng thời 2500-2700 khách; 4 khách sạn, tổng 
cộng gần 60 phòng đáp ứng nhu cầu của khách 
nghỉ tại địa bàn huyện. Ngoài ra còn rất nhiều 
các nhà nghỉ bình dân, quán ăn, nhà hàng nhỏ 
luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách.

Khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng, thế mạnh về du lịch trên địa 
bàn huyện Sa Thầy

Tiềm năng phát triển du lịch của huyện Sa 
Thầy rất lớn, tuy nhiên sản phẩm du lịch chưa 
đủ sức hấp dẫn và cạnh tranh. Do đó, huyện 
cần có sự đầu tư để hình thành các sản phẩm 
cụ thể, nhằm khai thác bảo đảm hiệu quả thế 
mạnh của địa phương. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, cần tập 
trung triển khai một số nội dung sau: 

Trên cơ sở Đề án phát triển du lịch chung của 
tỉnh, nên xây dựng một Đề án riêng của huyện 
về phát triển du lịch; làm cơ sở pháp lý để triển 
khai thực hiện.

Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá 
tiềm năng; thu hút nguồn lực đầu tư vào địa 
bàn huyện; nhất là các chương trình, dự án phát 
triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch cụ 
thể, có tính đặc trưng cao, đủ sức cạnh tranh 
trong khu vực để thu hút du khách.

Đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn 
hóa các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch. 
Trong đó quan tâm kiện toàn, bổ sung và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành Văn 
hóa - Thông tin từ huyện đến cơ sở; đặc biệt chú 
trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ văn hóa cơ 
sở đảm bảo đủ năng lực, trình độ, tâm huyết 
làm nòng cốt để tham mưu thực hiện tốt chức 
năng quản lý và hướng dẫn thực hành công tác 
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
thiểu số và phát triển du lịch trên địa bàn. 

Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. 
Phối hợp với các cơ quan chức năng mở lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch. Chú trọng 
trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng 
cần thiết trong giao tiếp, ứng xử với khách du 
lịch cho các thành viên trong cộng đồng dân cư; 
nhất là ở những nơi được xây dựng điểm đến; 
đảm bảo mỗi người dân là một “Hướng dẫn 
viên du lịch”, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao 
động, để một bộ phận dân cư có thu nhập ổn 
định từ lao động dịch vụ.

Kon Tum: Phát huy thế mạnh, 
sớm đưa Sa Thầy trở thành 
trung tâm du lịch của tỉnh

Thác Ya Ray (thác Khỉ) - điểm du lịch sinh thái độc đáo của huyện Sa Thầy.

SA THẦY LÀ HUYỆN CÓ TIỀM NĂNG RẤT LỚN VỀ DU LỊCH 
VĂN HÓA LỊCH SỬ, DU LỊCH TỰ NHIÊN VÀ DU LỊCH VĂN HÓA DÂN 
TỘC CÙNG LỢI THẾ VỀ DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC LỚN. NHẰM PHÁT 
HUY VÀ KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CÁC TIỀM NĂNG SẴN CÓ TRÊN 
ĐỊA BÀN, HUYỆN SA THẦY ĐÃ ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ ĐƯA 
HUYỆN SỚM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH CỦA TỈNH KOM 
TUM.

Phùng Sơn
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Từ công nghệ khai 
thác lò chợ dây diều 
chống gỗ năng suất 
thấp, đến nay, các 

diện sản xuất của Nam Mẫu đã 
được thay thế bằng 100% công 
nghệ giá khung năng suất lao động 
cao. Sản lượng khai thác than cũng 
tăng hơn 10 lần, từ 200.000 tấn 
những năm 2000 lên trên 2,2 triệu 
tấn/năm như hiện nay.

Hiện tại, Than Nam Mẫu đang 
sử dụng 38 máy xúc, 7 máy khoan 
cho công tác cơ giới hóa khai thác, 
đào lò. Công ty đã đưa nhiều thiết 
bị cơ giới hóa vào sản xuất như 
Máy xúc ML01-0,09 (0,12), máy xúc 
rôto gầu xoắn để cơ giới hóa khâu 
xúc; cải tạo và đưa máy xúc ZCY-
45 vào xúc bùn tại hầm bơm; phục 
hồi, cải tiến xe khoan 2 cần ZCY-60 
vào sản xuất tháng 2/2022; phục 
hồi máy đào lò Combai AM50Z và 
đưa vào sản xuất tháng 5/2022…

Sáng ngày 20/4, kiểm tra sản 
xuất hầm lò, công tác cơ giới hóa 
tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập 
đoàn Lê Minh Chuẩn đã ghi nhận, 
biểu dương Than Nam Mẫu là đơn 
vị đã luôn đi đầu ứng dụng KHCN.

Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đã đi 
kiểm tra sản xuất hầm lò, kiểm tra 
thiết bị xe khoan 2 cần đang thi công 
đào lò do Phân xưởng Khai thác đào 
lò 13 quản lý. Theo báo cáo của Giám 
đốc Công ty Than Nam Mẫu Nguyễn 

Văn Yên, thực hiện đẩy mạnh cơ 
giới hóa, áp dụng KHCN vào sản 
xuất, Than Nam Mẫu đã nghiên cứu 
thực hiện “Cải tiến máy xúc ZCY60 
thành xe khoan 2 cần”, đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật, công nhân của công ty 
đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo mới 
toàn bộ hệ thống thủy lực, hệ thống 
cần, sát si… đảm bảo chính xác và 
chế tạo thành công máy khoan 2 
cần. Máy sử dụng 2 cần khoan thủy 
lực công suất lớn, cần khoan hoạt 
động độc lập, xe di chuyển bằng 
bánh xích, có thể hoạt động trong 
điều kiện tiết diện lò rộng, vị trí nóc 
cao mà các máy khoan khác không 
thể khoan được.

Nếu như trước đây, khi khoan 
nổ mìn bằng búa khoan hơi thủ 
công cần 3 công nhân, thời gian 3-4 
phút mới được 1m khoan, tiến độ 
đào lò 50-55m/tháng, công nhân 
mất nhiều sức lao động và không 
đảm bảo an toàn thì với việc chế tạo 
thành công và áp dụng máy khoan 
2 cần chỉ cần 1-2 thợ vận hành, thời 
gian khoan 1m trung bình 2,5 phút, 
tiến độ đào lò có tiết diện tương 
đương đạt 85-90m/tháng. Do vậy, 
đã cải thiện điều kiện làm việc, 
đảm bảo an toàn, nâng cao năng 
suất và đẩy nhanh tiến độ đào lò, 
đáp ứng cho sản xuất của công ty.

Không dừng lại ở những phương 
pháp cải tiến hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, Than Nam Mẫu luôn 
chú trọng triển khai các hoạt động 

chăm lo đời sống cho người lao 
động. Vừa qua, tại Hội nghị đối 
thoại, tổng kết Tháng công nhân và 
Tháng hành động về ATVSLĐ, tuyên 
dương CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu 
năm 2022, Công ty Than Nam Mẫu 
đã trao 36 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 
10 triệu đồng cho 36 gia đình công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang 
làm việc tại các đơn vị trong toàn 
công ty, đây cũng là dịp trao sổ tiết 
kiệm lớn nhất mà Than Nam Mẫu 
đã thực hiện trong thời gian qua.

Vui mừng, cảm động là những 
cảm xúc chung của những gia đình 
công nhân được nhận sổ tiết kiệm 
tại hội nghị. Số tiền có thể không 
nhiều nhưng nó là nguồn động 
viên kịp thời, giúp người lao động 
vơi bớt những khó khăn để tiếp 
tục vươn lên trong cuộc sống. Đây 
cũng là việc làm thể hiện sự quan 
tâm sâu sắc và thiết thực của Ban 
lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu 
tới đời sống người lao động còn 
đang gặp khó khăn, giúp họ có 
thêm động lực để chăm sóc gia 
đình và yên tâm công tác.

Ngoài ra, vào mỗi dịp quan 
trọng, Than Nam Mẫu cũng thực 
hiện những chương trình ý nghĩa 
như “Những chuyến xe Tết ấm lòng 
người lao động”, hỗ trợ xây sửa 
nhà cho công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn, thường xuyên tặng quà, 
động viên tinh thần... giúp người 
lao động yên tâm công tác và nỗ 
lực cống hiến vì mái nhà chung. 

Công ty Than Nam Mẫu - TKV:  
Tiên phong trong ứng dụng 
và cải tiến công nghệ khai thác

Than Nam Mẫu sửa chữa phục hồi thành công máy đào lò Combai AM-50ZRE. Lãnh đạo Công ty trao sổ tiết kiệm cho gia đình công nhân khó khăn.

THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA VÀO SẢN 
XUẤT HẦM LÒ CỦA TKV, THAN NAM MẪU LUÔN TIÊN PHONG TRONG ỨNG 
DỤNG VÀ CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HIỆN ĐẠI.

Thành Viên
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“Thiên đường sữa” trên thảo 
nguyên Mộc Châu

Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát 
triển, Công ty Mộc Châu Milk đã gắn bó với 
người dân địa phương để phát triển ngành 
chăn nuôi sữa và góp phần đưa thương hiệu 
sữa Mộc Châu trở nên thân thuộc với người 
tiêu dùng cả nước. Từ đầu năm 2020, sau khi 
Vinamilk thực hiện thành công thương vụ mua 
bán sáp nhập thì Mộc Châu Milk chính thức 
trở thành đơn vị thành viên của Vinamilk. Hai 
tên tuổi lớn của ngành sữa đã dành hơn 2 năm 
cùng nghiên cứu, hình thành dự án mang tên 
“TỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU” với 
tổng vốn đầu tư lên đến 3.150 tỷ đồng. 

Dự án Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu 
hội tụ các thế mạnh từ bề dày hơn 65 năm gắn 
bó và phát triển chăn nuôi bò sữa của Mộc Châu 
Milk và nguồn lực tài chính, quản trị cũng như 
kinh nghiệm của Vinamilk trong việc xây dựng 
thành công 13 nhà máy và 13 trang trại bò sữa 
trên cả nước, trong đó có các mô hình đặc sắc 
như Trang trại Bò sữa Organic chuẩn châu Âu, 
Resort Bò sữa 4.0, Trang trại sinh thái Vinamilk 
Green Farm.

Có thể nói, đây là một trong những dự án về 
nông nghiệp công nghệ cao có quy mô đầu tư 
lớn nhất từ trước đến nay và cũng là mô hình 
“Thiên đường sữa” đầu tiên được Vinamilk và 
Mộc Châu Milk giới thiệu tại Việt Nam. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Mai Kiều Liên, thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk kiêm Chủ 
tịch HĐQT Mộc Châu Milk cho biết: “Dự án dự 
kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2024. Tổ 
hợp dự án với trang trại sinh thái, bò sữa công 
nghệ cao và nhà máy chế biến sữa hiện đại, đạt 
chuẩn quốc tế sẽ là hạt nhân để phát triển ngành 
sữa địa phương và đưa thương hiệu sữa Mộc Châu 
ngày càng lớn mạnh. Vinamilk và Mộc Châu Milk 
sẽ tích cực triển khai để xây dựng dự án theo đúng 
tiến độ, mang lại hiệu quả bền vững. Tin tưởng 

rằng với dự án này, một chương mới sẽ được mở 
ra trong hành trình phát triển của vùng đất “thiên 
đường sữa” tại Mộc Châu, Sơn La”.

Hệ sinh thái nông nghiệp công 
nghệ cao đi đôi với phát triển bền 
vững

Dựa trên định hướng mục tiêu là phát triển 
du lịch tại Mộc Châu gắn liền với chiến lược phát 
triển nông nghiệp tỉnh Sơn La, trong đó ngành 

NGÀY 28/05/2022, CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC 
CHÂU (MỘC CHÂU MILK) VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
(VINAMILK) ĐÃ CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHỞI CÔNG DỰ ÁN “TỔ 
HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU” – HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP 
KHÉP KÍN, HIỆN ĐẠI GỒM TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA CÔNG 
NGHỆ CAO KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 
SỮA CÔNG NGHỆ CAO.

SỰ KIỆN CÓ SỰ THAM DỰ CỦA ÔNG PHẠM MINH CHÍNH - ỦY VIÊN 
BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, 
ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, 
LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA, HUYỆN MỘC CHÂU. 

TẠI SỰ KIỆN, VINAMILK VÀ MỘC CHÂU MILK ĐÃ CHÍNH THỨC 
KHỞI CÔNG CHO HẠNG MỤC “TRANG TRẠI SINH THÁI, BÒ SỮA 
CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU” VÀ NHẬN QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHO HẠNG MỤC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA 
CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU, ĐÁNH DẤU CỘT MỐC QUAN TRỌNG 
VÀ CHÍNH THỨC BẮT TAY VÀO XÂY DỰNG NÊN TỔ HỢP THIÊN 
ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU. 

Lê Hải

MỘC CHÂU MILK VÀ VINAMILK MỘC CHÂU MILK VÀ VINAMILK 
CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CHÍNH THỨC RA MẮT VÀ KHỞI CÔNG DỰ ÁN 
TỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂUTỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu và lãnh đạo của Vinamilk, Mộc Châu Milk thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu. 
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chăn nuôi bò sữa là chủ lực, Vinamilk và Mộc 
Châu Milk đã xây dựng “Tổ hợp Thiên đường 
sữa Mộc Châu” như một hệ sinh thái khép kín 
từ sản xuất nông nghiệp tới chế biến sữa công 
nghệ cao đi đôi với phát triển bền vững, kết hợp 
du lịch sinh thái để bảo tồn và phát huy các giá 
trị của thiên nhiên, đồng cỏ vốn là bản sắc vùng 
cao nguyên Mộc Châu.  Cụ thể, Tổ hợp gồm 2 
hạng mục chính: 

1/ “Trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ 
cao Mộc Châu”: Mô hình trang trại chăn nuôi 
bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh 
thái có diện tích quy hoạch là 150 ha, tổng 
vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng, gồm: 

•	 Trang trại bò sữa công nghệ cao có quy 
mô đàn bò 4.000 con bò sữa, với vốn đầu tư 700 
tỷ đồng, dự kiến cung cấp 20 triệu lít sữa tươi/
năm làm nguyên liệu cho nhà máy sữa. Trang 
trại sử dụng công nghệ hiện đại, máy móc thiết 
bị được đầu tư đạt các tiêu chuẩn mới nhất 
châu Âu, Mỹ… đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tiết 
kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

•	 Khu du lịch, cảnh quan sinh thái đồng 
cỏ có vốn đầu tư 300 tỷ đồng gồm các công 
trình dịch vụ tiện ích, văn hóa nghệ thuật, trải 
nghiệm tìm hiểu hoạt động chăn nuôi bò sữa 
góp phần giới thiệu văn hoá, lịch sử, đặc sản 
của địa phương và quảng bá thương hiệu sữa 
Mộc Châu. Khu vực đồng cỏ rộng lớn kết nối với 
trang trại, cung cấp nguồn nguyên liệu thức ăn 
tươi xanh, chuẩn quốc tế cho đàn bò sữa 4.000 
con. 

Ngoài ra, Mộc Châu Milk còn đầu tư thêm 
150 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quy mô 
Trung tâm Giống bò sữa Mộc Châu 2 hiện có lên 
2.000 con bò sữa, giúp gia tăng nguồn sữa tươi 
nguyên liệu và con giống cho thị trường trong 
nước.

2/ Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao 
Mộc Châu: Có diện tích 26 ha, tổng mức đầu tư 
2 giai đoạn của nhà máy này là 2.000 tỷ đồng, 
với công suất thiết kế ước đạt gần 500 tấn sữa/
ngày (giai đoạn 1 và có thể nâng lên 1.000 tấn 
sữa/ngày trong giai đoạn 2). 

Nhà máy được thiết kế mô hình kiến trúc 
xanh phù hợp với cảnh quan thiên nhiên Mộc 
Châu; ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện trong 
hệ thống quản lý và vận hành với các tiêu chuẩn 
quốc tế. Nhà máy cũng sẽ được đầu tư những 
công nghệ ưu việt giúp bảo vệ môi trường sinh 
thái, tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo các chỉ tiêu 
về phát triển bền vững.

Chỉ đạo về việc triển khai dự án, Thủ tướng 
nhấn mạnh về nhiệm vụ của Vinamilk, Mộc Châu 

Milk và tỉnh Sơn La: “Thứ nhất là phát triển kinh 
tế tuần hoàn, mọi lĩnh vực phải tuần hoàn, kết nối 
với nhau. Thứ hai là phải phát triển kinh tế xanh, 
bảo vệ môi trường. Đây là yêu cầu rất cao vì cao 
nguyên Mộc Châu không phải chỉ phát triển chăn 
nuôi mà chăn nuôi kết nối với du lịch, chăn nuôi 
kết nối với công nghiệp, công nghiệp công nghệ 
cao, công nghệ sau thu hoạch. Vì vậy, yêu cầu bảo 
vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi rất cao, 
chi phí lớn, nhưng tôi tin chắc Vinamilk sẽ làm 
được, với tư duy của Anh hùng Lao động Mai Kiều 
Liên, đã có nhiều năm cống hiến cho ngành sữa, 
cộng với kinh nghiệm đã làm ở các nơi, tôi tin chắc 
chắn sẽ làm được tại Sơn La”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính cũng dành sự khích lệ cho tỉnh Sơn La 
cùng hai công ty Mộc Châu Milk và Vinamilk với 
việc triển khai dự án trên cơ sở khai thác hiệu 
quả các thế mạnh của Mộc Châu. Thủ tướng 
hoan nghênh Mộc Châu Milk trong một thời 
gian ngắn đã hoàn thành thủ tục đầu tư và việc 
đầu tư có được sự chắc chắn, được nghiên cứu, 
khảo sát kỹ lưỡng, bài bản, cũng như tin tưởng 
rằng sự phối hợp giữa hai bên sẽ có các bước đi 
nhanh hơn để nắm bắt các cơ hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 
Sơn La nhận định: “Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc 
Châu sẽ trở thành “Kỳ quan Tây Bắc”, là một hình 
ảnh biểu tượng cho thương hiệu sữa Mộc Châu 
thông qua mô hình sản xuất nông nghiệp và chế 
biến sữa độc đáo, hấp dẫn của Sơn La nói riêng 
và vùng Tây Bắc nói chung. Không chỉ mang đến 
bước phát triển mới cho ngành chăn nuôi bò sữa 
và công nghiệp chế biến sữa tại Mộc Châu mà dự 
án còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh 
tế, du lịch, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của 
địa phương, với mục tiêu xây dựng Sơn La phát 
triển xanh, nhanh và bền vững”.

Dự án “Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu” 
hứa hẹn sẽ là một dấu ấn mới trong sự phát 
triển của Vinamilk và Mộc Châu Milk nói riêng, 
góp phần mang đến một diện mạo mới cho 
ngành chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, được kỳ 
vọng trở thành một điểm nhấn về nông nghiệp - 
kinh tế - du lịch theo định hướng phát triển bền 
vững của Sơn La và cả nước.

Dự án "Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu” được Vinamilk và Mộc Châu Milk phát triển và xây dựng như một hệ sinh thái khép kín từ sản xuất nông nghiệp 
tới chế biến sữa công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái theo định hướng phát triển bền vững. Dự án có tổng vốn đầu tư 3150 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 

176ha tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Bà Mai Kiều Liên, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk kiêm Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk 
phát biểu về các định hướng chiến lược đối với dự án.
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Được dẫn dắt bởi doanh nhân 
"Bông hồng vàng" Nguyễn Nam 
Phương, với định hướng "Không 
tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi 

giá", Công ty TNHH Lan Anh xác định hoạt động 
kinh doanh của đơn vị phải không ngừng hướng 
tới cộng đồng, phục vụ tốt hơn cho nhóm đối 
tượng là người nghèo, người yếu thế trong xã 
hội. Đây chính là lý do công ty luôn dành quỹ 
đất để đầu tư nhà ở xã hội, tạo điều kiện để 
những người có thu nhập thấp, đối tượng chính 
sách an cư tốt nhất. Nhiều khu dân cư được 
công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đã 
đưa vào sử dụng, tiêu biểu như: Khu dân cư 
Lan Anh 1,2,5; Khu nhà ở xã hội Lan Anh 4; Dự 
án đất nền thương phẩm Lan Anh 7, Dự án Lan 
Anh 7 mở rộng…

Không chỉ hướng đến những đối tượng chính 
sách khó khăn trong xã hội, trong quá trình 
hoạt động của công ty, công ty luôn hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Công ty Lan Anh 
luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối 
chính sách của Đảng cũng như pháp luật của 
Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân 

sách Nhà nước theo quy định, trích nộp đầy đủ 
Bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm TNBNN 
cho NLĐ, trích kinh phí hoạt động Công đoàn, 
ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập 
thể giữa chính quyền và Công đoàn. Quản lý và 
sử dụng vốn, tài sản của công ty một cách có 
hiệu quả và an toàn.

Cùng với đó, công ty rất quan tâm đến việc 

chăm lo đời sống cho người lao động, luôn quan 
tâm, sâu sát, chăm lo tốt đời sống vật chất cũng 
như tinh thần cho người lao động, tổ chức thăm 
hỏi, giúp đỡ cán bộ - CNV lúc gặp khó khăn, 
hoạn nạn, tạo điều kiện tốt cho các đoàn thể 
ở công ty như tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên hoạt động tốt. Công ty đóng bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH 
VỰC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ, KINH DOANH ĐẤT 
NỀN THƯƠNG PHẨM TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU, CÔNG TY TNHH LAN 
ANH ĐÃ VÀ ĐANG ĐÓNG GÓP KHÔNG NGỪNG NGHỈ CHO SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA TỈNH NHÀ. ĐẶC BIỆT, VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN 
CỦA CÔNG TY CHO CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, 
CÔNG TY ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG 
KHEN TÔN VINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU CỦA 
LỰC LƯỢNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Công ty TNHH Lan Anh Công ty TNHH Lan Anh 
nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho công tác phòng, chống dịch cho công tác phòng, chống dịch COVIDCOVID -19 -19

Phùng Sơn

Bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV Công ty Lan Anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV Công ty Lan Anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
về thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch về thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVIDCOVID-19.-19.
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hiểm TNBNN đầy đủ và kịp thời. 
Thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công 

ty đã chủ động bố trí phương án 3 tại chỗ, chủ 
động chăm lo đời sống cho người lao động (cấp 
gạo, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn và nhu 
yếu phẩm… cho người lao động). Khi hoạt động 
sản xuất kinh doanh được khôi phục trở lại công 
ty đã chủ động cấp phát khẩu trang cho toàn bộ 
người lao động, trang bị máy khử khuẩn và bộ 
kit test COVID cho người lao động để đảm bảo 
phòng chống dịch.

Ngoài việc chăm lo đời sống cho người lao 
động, doanh nhân “Bông hồng vàng” Nguyễn 
Nam Phương cũng từng giúp đỡ rất nhiều hoàn 
cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí mổ tim, cưu 
mang nhiều mảnh đời bất hạnh, trao tặng hàng 
chục căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho 
người nghèo, ngoài ra còn ủng hộ bà con nghèo 
các xã, phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa 
hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đặc biệt, trong 2 năm 2020 – 2021, Việt 
Nam nói chung và toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
nói riêng chịu ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch 
COVID-19, mặc dù hoạt động kinh doanh cũng 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, 
song Công ty TNHH Lan Anh đã luôn tích cực, 
chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp 
"Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 
COVID-19". Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát 
năm 2020, doanh nhân Nguyễn Nam Phương 
trực tiếp đến Trung ương MTTQ Việt Nam để 
gửi ủng hộ số tiền 2,2 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ 
chống dịch bệnh COVID-19; ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 500 
triệu đồng; thông qua UB MTTQ TP. Đà Nẵng, 
công ty đã chuyển tới chính quyền và nhân 
dân địa phương 500 triệu đồng tiền mặt và 5 
tấn gạo; UB MTTQ tỉnh Quảng Nam cũng nhận 
được số tiền 500 triệu đồng, 1 máy ATM gạo (5 
tấn gạo), 1 máy ATM khẩu trang y tế (25.000 
khẩu trang)… Đồng thời, Công ty Lan Anh cũng 
đã gửi tặng các phần quà như gạo, khẩu trang… 
với tổng kinh phí ủng hộ chống dịch COVID-19 
trong năm 2020 là 5.774.000.000 đồng.

Bước sang năm 2021, dịch COVID-19 vẫn 
đang bùng phát mạnh mẽ và ảnh hưởng ngày 
càng nặng nề hơn, Công ty Lan Anh tiếp tục 
đóng góp sức mình vào công tác hỗ trợ mua vắc 
xin ngừa COVID-19 của Trung ương MTTQ Việt 
Nam và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền 10 tỷ 
đồng. Không dừng ở đó, công ty tiếp tục ủng 
hộ các địa phương chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
dịch COVID-19 trên địa bàn nhiều huyện trong 

tỉnh với tổng số kinh phí ủng hộ trong năm 2021 
là 12 tỷ 363 triệu đồng.

Đầu năm 2022, dịch COVID-19 đã dần được 
kiểm soát, các trường học mở cửa trở lại, Công 
ty Lan Anh tiếp tục ủng hộ 4000 bộ kit test 
COVID-19 (trị giá 250 triệu đồng) cho học sinh 
13 trường mầm non và 13 trường tiểu học công 
lập trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Những hoạt động thiện nguyện của doanh 
nhân Nguyễn Nam Phương cùng Công ty TNHH 
Lan Anh đã làm cho người dân Bà Rịa - Vũng 
Tàu nói riêng và người dân cả nước nói chung 
thêm tin tưởng vào tình thương yêu và sự tử tế 
của các doanh nhân trong xã hội ngày nay. Qua 
đó giúp thu hút thêm nhiều người khác cùng 
chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong cuộc sống.

Từ những thành quả đáng trân trọng trên 
thương trường cũng như những đóng góp tích 
cực cho cộng đồng xã hội, Công ty TNHH Lan 
Anh và bà Nguyễn Nam Phương đã vinh dự đón 
nhận nhiều giải thưởng cao quý. Cá nhân Chủ 
tịch HĐTV Nguyễn Nam Phương được Chủ tịch 

nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Ba, danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu 
biểu” trên cả nước, Giải thưởng “Bông hồng 
vàng” trong 3 năm liên tiếp 2008-2009-2010 và 
nhiều giải thưởng “Ngọn hải đăng” của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu trao tặng.

Đặc biệt, tại Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, 
chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tổ chức, Công ty TNHH Lan Anh và 
doanh nhân Nguyễn Nam Phương đã vinh dự 
là một trong 39 tập thể và 64 cá nhân được vinh 
danh và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn.

Đây là những thành quả xứng đáng cho 
những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty 
TNHH Lan Anh và của doanh nhân Nguyễn Nam 
Phương, là nguồn động lực to lớn giúp doanh 
nhân "Bông hồng vàng" có thêm nhiều sáng tạo 
để phát triển doanh nghiệp, góp phần tích cực 
vào sự phát triển chung của địa phương và cả 
nước. 

Công ty TNHH Lan Anh đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nhiều địa phương.

Bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV Công ty Lan Anh tại buổi Lễ tôn vinh 
các lực lượng phòng, chống COVID-19.
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Doanh nghiệpDoanh nghiệp

Để có thể hiểu hơn về nguồn 
“vàng trắng” này đồng thời hiểu 
rõ thực trạng và giải pháp để 
cây cao su phát triển bền vững 

trên đất cao nguyên, PV Tạp chí Doanh nghiệp 
và Tiếp thị đã có cuộc phỏng vấn ông Trương 
Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Cao su Mang Yang.

Trân trọng giới thiệu cùng Quý độc giả cuộc 
phỏng vấn này.

Phóng viên (PV): Cao su là cây trồng chủ 
lực của vùng Tây Nguyên, vì vậy nhiều doanh 
nghiệp trên đất Gia Lai đã triển khai đồng bộ các 
giải pháp để phát triển ổn định; tập trung lập kế 
hoạch, quy hoạch phát triển cây cao su. Với Công 
ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, công ty đã và sẽ 
làm gì để phát triển cây cao su trong thời gian qua 
và thời gian tới, thưa ông?

Ông Trương Minh Tiến - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang: Cây 
cao su hiện đang là một trong những cây trồng 
chủ lực tại vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh 
Gia Lai nói riêng. Giống cây này đang ngày càng 
khẳng định được vị trí quan trọng trong ngành 
nông, lâm nghiệp Việt Nam, là mặt hàng nông 
sản có giá trị xuất khẩu lớn, mang lại nguồn 
ngoại tệ đáng kể.

Nắm được vị trí và vai trò của cây cao su 
trong ngành nông, lâm nghiệp Việt Nam, thời 
gian qua, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao 
su Mang Yang đã xác định: Phát triển cây cao su 
không chỉ đơn thuần kinh doanh khai thác mủ 
mà còn tạo cơ hội phát triển ngành nghề, tạo 
việc làm ổn định cho hàng ngàn công nhân lao 
động, phát triển các trung tâm kỹ thuật về sản 
xuất giống, dịch vụ phân bón, dịch vụ tiêu thụ 
mủ cao su. Đặc biệt, phát triển cây cao su để 
giúp đảm bảo an sinh xã hội tại các vùng đồng 
bào dân tộc ít người ở Gia Lai.

Vì vậy, thời gian qua, diện tích cây cao 

su do Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 
trồng liên tục được mở rộng. Tính đến ngày 
18/5/2022, công ty đã trồng được 7.502,59 ha. 
Diện tích khai thác là 4.606,51 ha (trong đó, mở 
mới 1.291,31 ha); diện tích vườn cây KTCB là 
2.351,51 ha; diện tích ngưng đầu tư là 74,49 ha; 
diện tích luân canh 2022 là 150,91 ha; diện tích 
hợp tác liên kết và chờ chuyển giao là 319,17 ha.

Tính đến ngày 18/5/2022, công ty đã khai 
thác được 1.130 tấn mủ quy khô, đạt 21,32% 
kế hoạch năm (về sản lượng nhiều hơn 530 tấn, 
về tiến độ thực hiện kế hoạch nhanh hơn 7,1% 
so với cùng kỳ năm 2021). Cũng thời điểm này, 
công ty chế biến được 1.766,79/7.500 tấn, đạt 
tỷ lệ 23,54% (về lượng nhiều hơn 11 tấn, tăng 
0,62% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, chế 
biến cao su tự khai thác 866,285 tấn, cao su thu 
mua nguyên liệu 514,355 tấn, gia công chế biến 
386,155 tấn, 100% sản lượng chế biến đạt tiêu 
chuẩn CSVN 112 của Tập đoàn. Chất lượng mủ 
chế biến đảm bảo theo quy định.

PV: Là doanh nghiệp có thế mạnh trong sản 
xuất cây cao su nhiều năm qua, xin ông chia sẻ 
một số thông tin về hoạt động kinh doanh của 
Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và đánh giá 
của ông đối với triển vọng kinh doanh của công ty 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo?

Ông Trương Minh Tiến: Trong năm 2021 
và hơn 5 tháng đầu năm 2022, Công ty Cao su 
Mang Yang còn gặp nhiều khó khăn, thử thách 
do dịch bệnh và thời tiết. Tuy nhiên, với sự đồng 
lòng của tập thể cán bộ người lao động, công ty 
đã vượt qua tất cả. Tính đến ngày 18/5/2022, 
công ty có tổng doanh thu đạt 106,392/618,174 
tỷ đồng, đạt 17,21% kế hoạch; lợi nhuận trước 
thuế đạt 27,051/78,067 tỷ đồng, đạt 34,65% kế 
hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước gần 15,491 tỷ 
đồng, đạt 44,05% kế hoạch; trích nộp BHXH, 
BHYT, BHTN 4,216 tỷ đồng. Công ty đã chủ động 
cân đối tài chính, ứng trước hợp đồng bán mủ, 

đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh 
doanh và chi trả tiền lương cùng các chế độ cho 
người lao động.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2022, Công 
ty TNHH MTV Cao su Mang Yang khai thác được 
1.080 tấn mủ cao su, đạt 20% sản lượng. Phấn 
đấu đến cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch Tập 
đoàn giao (phấn đấu vượt 500 tấn mủ quy khô); 
thu mua tiểu điền 100 tấn (trong năm 2022 phấn 
đấu thu mua đạt 1.700 tấn mủ quy khô, tiếp tục 
triển khai mua mủ nước của các tổ chức, hộ cao 
su tiểu điền). Phấn đấu chế biến 1.000 tấn mủ; 
tiêu thụ 1.000 tấn; tổng doanh thu 41 tỷ đồng; 
lợi nhuận trước thuế đạt 3,080 tỷ đồng.

Trong các năm tiếp theo, để mở rộng vùng 
sản xuất cây cao su, phấn đấu đạt doanh thu và 
lợi nhuận trước thuế cao, công ty sẽ triển khai 
các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh cho các tổ 
chức, cá nhân đang quản lý, khai thác các diện 
tích cao su. Đồng thời, có phương án chuyển đổi 
diện tích cao su kém hiệu quả để nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất.

Đối với diện tích cao su đang sinh trưởng 
tốt, công ty sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo 
vệ và khai thác đảm bảo sản lượng chất lượng 
mủ; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư 
chăm sóc, bảo vệ, khai thác bền vững để nâng 
cao hiệu quả kinh tế.

Công ty cũng sẽ nỗ lực kinh doanh với 
những mục tiêu cụ thể, rõ ràng và phấn đấu 
dành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh đó. 
Qua đó, mong muốn góp phần cùng tỉnh Gia 
Lai đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn 
mới, giúp đồng bào dân tộc tại địa phương vượt 
khó, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, đảm 
bảo an ninh chính trị và quốc phòng tại địa bàn 
được giữ vững.

PV: Để Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 
có thể có hướng đi bền vững trong tương lai, theo 
ông, đâu là “chìa khóa” để kiến tạo tương lai này?

Ông Trương Minh Tiến: Công ty TNHH 
MTV Cao su Mang Yang nói riêng và các doanh 
nghiệp ngành cao su nói chung đều xác định 
hướng đi bền vững trong tương lai chính là phát 
huy hết ưu thế của cây cao su, về diện tích, công 

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang: 
TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CHO CÂY CAO SU GIA LAI

CÂY CAO SU DO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG 
TRỒNG TRÊN ĐẤT GIA LAI LÀ GIỐNG CÂY ĐEM LẠI NGUỒN LỢI 
KINH TẾ LỚN - CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ “VÀNG TRẮNG” TRÊN ĐẤT TÂY 
NGUYÊN…

Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

Phùng Sơn (thực hiện)

Ông Trương Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Cao su Mang Yang.
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nghệ, lực lượng lao động, để tạo đà cho 
công ty vượt qua những biến động khó 
khăn của kinh tế hiện nay. 

Đồng thời, Ban lãnh đạo công ty sẽ 
tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên. Hằng năm, 
công ty cử cán bộ đi đào tạo từ trung 
cấp đến sau đại học về lý luận chính trị, 
quản lý nhà nước và các chương trình 
bồi dưỡng chuyên ngành kế toán, kiểm 
phẩm cao su, an toàn lao động.

Công ty cũng đã thực hiện chế độ bồi 
dưỡng độc hại, tham quan du lịch nghỉ 
dưỡng cho cán bộ, người lao động đầy 
đủ. Các ngày lễ, ngày Tết, công ty đều 
đặn thăm hỏi, tặng quà các tổ chức 
đoàn thể, gia đình thương binh, liệt sỹ, 
gia đình có công với cách mạng; thăm 
hỏi các gia đình công nhân lao động, đặc 
biệt là công nhân lao động thiểu số có 
hoàn cảnh khó khăn.

Công ty duy trì thực hiện tốt công tác 
khuyến tài, khuyến học, chăm lo cho các 
cháu thiếu niên nhi đồng toàn công ty và 
các thôn làng kết nghĩa nhân Ngày quốc 
tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, tặng 
quà cho các cháu học sinh, sinh viên đạt 
thành tích cao trong học tập…

PV: Ở thời điểm này, công ty có đề 
xuất, kiến nghị gì đối với Tập đoàn Cao su 
Việt Nam và các cơ quan, ban ngành địa 
phương hay không, thưa ông?

Ông Trương Minh Tiến: Công ty 
TNHH MTV Cao su Mang Yang đã được 
Tập đoàn đồng ý chủ trương cho khảo 
sát xây dựng khu nhà ở xã hội. Hiện nay, 
đơn vị nghiên cứu khảo sát là Công ty 
TNHH MTV Phúc Khoa đang đăng ký 
khảo sát, lập chủ trương đề xuất đầu tư 
dự án với diện tích 17ha tại Nông trường 
Đoàn Kết. Hy vọng rằng, Tập đoàn cho 
triển khai dự án và Công ty TNHH MTV 
Phúc Khoa sẽ để lại cho cán bộ công 
nhân viên của Cao su Mang Yang từ 200 
đến 300 lô với giá gốc, giá ưu đãi nhằm 
mục tiêu an sinh cho các hộ gia đình 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn về 
nhà ở.

Công ty cũng đề xuất Tập đoàn tăng 
suất đầu tư nông nghiệp; tiếp tục chuyển 
đổi 1.000 ha diện tích cao su sau khi 
thanh lý được tiếp tục hợp tác với các đối 
tác để trồng cây nông nghiệp ứng dụng 
cao. Đề nghị lãnh đạo Tập đoàn cho bán 
thanh lý các nhà trẻ, trường mầm non, 
trung tâm y tế cũ, các khu nhà ở công 
nhân đã cũ hiện nay không sử dụng, ưu 
tiên bán cho các công nhân công ty có 
hoàn cảnh khó khăn…

Cũng mong muốn rằng, các cấp chính 
quyền địa phương sẽ hỗ trợ doanh 
nghiệp, để doanh nghiệp phát triển 
ổn định, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn, thúc đẩy quá trình 
khai thác quỹ đất trồng cao su, tạo thêm 
nhiều việc làm, từng bước nhận thức 
được lợi ích và hiệu quả lâu dài của cây 
cao su đối với việc phát triển kinh tế hộ 
gia đình cho nhân dân trên địa bàn, đặc 
biệt là cho đồng bào các dân tộc thiểu 
số tại Gia Lai.

PV: Trân trọng cảm ơn ông đã dành 
thời gian cho cuộc trò chuyện này.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát 
triển sinh vật Hoàng Liên là đơn vị 
trực thuộc Vườn Quốc gia (VQG) 
Hoàng Liên, có chức năng cứu hộ, 

bảo tồn và phát triển động thực vật trong phạm 
vi VQG Hoàng Liên và miền Bắc Việt Nam. Từ đầu 
năm tới nay, trung tâm đã tiếp nhận và chăm sóc 
nhiều loài thú hoang dã quý hiếm, tạo một môi 
trường sống thứ hai cho hệ sinh thái động thực 
vật.

Về công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển thực 
vật, trung tâm định kỳ hàng tháng tiến hành chăm 
sóc cho toàn bộ cây tại các vườn ươm nilon và các 
loài cây hiện có tại trung tâm. Làm cỏ, vun gốc và 
bón phân cho cây cảnh quan trồng xung quanh 
trụ sở làm việc, cây trồng ngoài đất và cây trồng 
trong nhà nilon. Thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp 
và sửa chữa các khu vườn ươm, khu cảnh quan. 
Xây dựng kế hoạch trồng và nhân giống thảo dược 
quý như cây Tục đoạn và Hà thủ ô đỏ. Ngoài ra, 
trung tâm còn chú trọng bổ sung dinh dưỡng và 
phòng trừ sâu bệnh cho những loài cây lâu năm 
và quý hiếm như Sâm vũ diệp, Bảy lá một hoa, 
Tam thất.

Tính đến ngày 18/6/2022, tổng số loài thực vật 
trong trung tâm là 4.556 cây thuộc 105 loài, trong 
đó: 87 loài trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP (chiếm 
82,86%) và 4 loài trong Nghị định 64/2019/NĐ-CP 
(chiếm 3,81%); Về số lượng: 129 cây cứu hộ và bảo 
tồn; 3.771 cây thu thập bảo tồn từ năm 2016 đến 
2021; 656 giò, chậu lan thuộc 72 loài.

Về công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển động 
vật: Trung tâm đề cao công tác chăm sóc toàn bộ 
các loài động vật hiện có như vệ sinh, dọn dẹp, 
kiểm tra định kỳ toàn bộ khu vực chuồng trại, 
phát cỏ quanh các khu chuồng nuôi và toàn bộ 
khu vực làm việc, theo dõi sức khỏe những loài 
động vật cứu hộ và bảo tồn, chú trọng vào nguồn 
thức ăn cho động vật. Tập trung xây dựng các kế 
hoạch điều tra hiện trạng và bảo tồn các loài động 
vật đang sinh sống tại VQG Hoàng Liên và nâng 
cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho nhân viên 
cũng như phúc lợi cho động vật.

Công tác tái thả và công tác tiếp nhận, cứu hộ 
động vật cũng có những tín hiệu tích cực. Trong 
6 tháng, trung tâm tiến hành tái thả động vật 
hoang dã đợt I năm 2022 với 39 cá thể thuộc 3 loài 
gồm: 35 cá thể Rắn hổ mang một mắt kính (Naja 
kaouthia), 2 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) 
và 2 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) đã được 
cứu hộ thành công và đủ điều kiện tái thả. Cũng 
trong thời gian này, trung tâm đã tiến hành tiếp 
nhận cứu hộ 16 vụ thuộc 13 loài với 44 cá thể từ 
người dân và các cơ quan chức năng. Tỷ lệ cứu hộ 
thành công là 43/44 cá thể (đạt  97,73%).

Tính đến hết ngày 17/06/2022, tổng số động vật 
trong trung tâm là 135 cá thể thuộc 31 loài (gồm 
23/31 loài chiếm 74,19% tổng số loài và 113/135 
cá thể chiếm 83,70% tổng số cá thể, thuộc Nghị 
định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ). 

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong 

thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong 
thời gian tiếp theo, đồng chí Lã Văn Tới - Giám 
đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh 
vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên 
nhấn mạnh:

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, trung 
tâm cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
được giao. Trung tâm đã chú trọng vào các hoạt 
động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, 
triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được 
tổ chức lồng ghép thường xuyên trong các cuộc 
họp của trung tâm cũng như trên internet, công 
tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển động, thực vật 
được duy trì ổn định, hiệu quả. Tình hình an ninh 
trật tự tương đối đảm bảo. Các hoạt động triển 
khai đã bám sát nội dung theo kế hoạch năm.

Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển động, 
thực vật trong thời gian tới cũng vẫn được ưu tiên 
đặt lên hàng đầu. Trung tâm tiếp tục tiếp nhận 
cứu hộ các loài động vật, thực vật khi có yêu cầu 
từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lào Cai. 
Đặc biệt ưu tiên tiếp nhận các loài nằm trong Nghị 
định 84/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về 
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm và không ngừng nâng cao hơn nữa môi 
trường sống cho hệ sinh thái nơi đây.

Việt Dũng

Đồng chí Lã Văn Tới - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, 
bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên - Lào Cai.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật 
Hoàng Liên - Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai).

TRUNG TÂM CỨU HỘ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT HOÀNG LIÊN (LÀO CAI):   
Tăng cường, 
đẩy mạnh công tác cứu hộ bảo tồn 
thực vật và động vật hoang dã
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Chư Mom Ray là một trong số 30 
Vườn Quốc gia (VQG) thuộc hệ 
thống rừng đặc dụng cả nước với 
tổng diện tích 56.249,23 ha (nằm 

ở các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mo Ray, thị 
trấn Sa Thầy của huyện Sa Thầy và xã Sa Loong, 
Bờ Y, Đắk Kan của huyện Ngọc Hồi) thuộc tỉnh 
Kon Tum. Chư Mom Ray có độ cao từ 200m đến 
1.773m. 

Những năm qua, do chịu ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu, thời tiết có sự biến đổi thất 
thường, mùa khô hạn kéo dài hơn bình thường, 
mùa mưa lượng mưa ít hơn. Nhận thấy được 
những nguy cơ cấp bách trong công tác thực 
hiện bảo vệ rừng, Ban Quản lý VQG Chư Mom 
Ray đã kịp thời chỉ đạo triển khai các văn bản 
xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện 
nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy 
chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý bảo vệ rừng 
(QLBVR) vào mùa khô. Bên cạnh đó, Ban Quản 
lý rừng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân nâng cao nhận thức trong công 
tác bảo vệ rừng. 

Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản 
lý VQG Chư Mom Ray đã tổ chức 13 cuộc tuyên 
truyền cấp thôn, trường học với 414 lượt người 

tham gia nội dung tuyên truyền phổ biến về 
giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, vận 
động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng 
“phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ 
rừng”; duy trì hoạt động của 12 câu lạc bộ xanh 
tại 12 trường THCS trên địa bàn hai huyện Sa 
Thầy, Ngọc Hồi (huyện Sa Thầy 9 trường), cấp 
phát 3.700 cuốn vở (in ấn các thông tin lợi ích 
của rừng, các quy định BVR trên bìa vở) cho các 
em học sinh trên địa bàn hai huyện để truyền 
thông nâng cao nhận thức cho các em học 
sinh. Ký 101 bản cam kết bảo vệ rừng và phòng 
chống cháy rừng với 101 hộ sản xuất nương rẫy 
giáp ranh với ranh giới VQG thuộc các xã vùng 
đệm Sa Sơn, Sa Nhơn, Rờ Kơi, Mô Rai.

Công tác kiểm lâm của hai huyện được thực 
hiện thường xuyên bằng việc kiểm tra, ngăn 
chặn vi phạm (triển khai thực hiện 644 đợt tuần 
tra, kiểm tra rừng với 2.202 lượt người tham gia; 
duy trì 21 chốt tại các khu vực trọng điểm và 
tham gia 2 chốt liên ngành do huyện Sa Thầy 
thành lập).

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo 
cháy rừng trên trang thông tin Chi cục Kiểm 
lâm: kiemlam.kontum.gov.vn (mục cảnh báo 
cháy rừng) và website: http://watch.pcccr.vn/

DiemChay để kịp thời thông báo cấp dự báo 
cháy rừng cho các trạm địa bàn biết và triển 
khai các hoạt động theo cấp độ báo cháy rừng.

Tiếp tục giao khoán 3.400 ha rừng vùng 
DVMTR cho 7 cộng đồng bảo vệ (huyện Sa Thầy 
4 cộng đồng/2.725 ha; huyện Ngọc Hồi 3 cộng 
đồng/675 ha). Diện tích giao khoán được cộng 
đồng thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra 
vi phạm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phát 
triển rừng, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh 
vật được Ban Quản lý Rừng Quốc gia hết sức 
lưu ý và quan tâm. Thường xuyên phối hợp với 
UBND các xã, các đồn biên phòng và các cộng 
đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Gắn lợi ích với 
nhiệm vụ cho từng hộ nhận khoán nâng cao 
ý thức trách nhiệm của người dân trong hoạt 
động tuần tra rừng.

Với những kết quả đạt được từ đầu năm 2022 
đến nay, BQL VQG Chư Mom Ray tiếp tục có 
những kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan liên 
quan nhằm tăng cường phối hợp, đưa ra nhiều 
giải pháp hiệu quả trong công tác phòng cháy 
chữa cháy rừng, qua đó góp phần gìn giữ, bảo 
vệ và phát triển “lá phổi xanh” của Tây Nguyên.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 
VÀ PCCC ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰCVÀ PCCC ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

BQL VQG Chư Mom Ray thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC.

Phùng SơnTHỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH SỐ 53/KH-
TCT NGÀY 07/3/2022 CỦA UBND 
HUYỆN SA THẦY VỀ KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, 
BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY NĂM 2022 TRÊN ĐỊA 
BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON 
TUM, BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC 
GIA CHƯ MOM RAY BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QLBVR & 
PCCCR NĂM 2022. 

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray - “Lá phổi xanh” của Tây Nguyên
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PV

Công ty Cổ phần Mía 
đường Sông Con 
được thành lập năm 
1971, chuyên sản 

xuất đường kính trắng từ mía phục 
vụ cho thị trường trong nước. Từ 
năm 2006, nhà máy nâng công 
suất sản xuất lên đến 1.600 tấn 
mía/ngày và sản xuất theo thời 
vụ, trung bình 6 tháng mỗi năm 
(thường từ tháng 11 năm trước 
đến tháng 4 năm sau). Từ chỗ sản 
xuất thủ công, nấu đường bằng 
xoong, chảo chuyển sang ép mía 
bằng thiết bị Trung Quốc 15 TMN. 
Năm 1990, công ty được đầu tư 
xây dựng nhà máy đường công 
suất 100 TMN – sản xuất đường 
thô. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán 
bộ công nhân viên và sự quan tâm 

của lãnh đạo các cấp, từ năm 1990 
đến năm 2000 dây chuyền sản xuất 
không ngừng được cải tiến và hoàn 
thiện, nâng công suất từ 100 TMN 
lên 200 TMN.

Năm 1997, công ty được Thủ 
tướng Chính phủ cho phép đầu tư 
mở rộng lắp đặt dây chuyền sản 

xuất đường mới công suất 1.250 
TMN với thiết bị hiện đại của EU 
và công nghệ sản xuất đường của 
Cuba, nguồn vốn OECD và ODA 
của Tây Ban Nha, đến nay nhà 
máy mới đã thực hiện được nhiều 
vụ sản xuất. Năm 2006, công ty đã 
nâng công suất nhà máy lên 1.650 
TMN, năm 2009 thực hiện quyết 
định của đại hội đồng cổ đông, 
công ty đã tiến hành đầu tư mở 
rộng công suất thiết bị lên 2.500 
TMN. Với công suất này, hằng năm 
công ty sản xuất 32.000 đến 35.000 
tấn đường. Vụ ép 2016-2017, để có 
chất lượng sản phẩm tốt, hiệu suất 
thu hồi cao theo hướng hiện đại, 
Công ty CP Mía đường Sông Con 
đã đầu tư nâng cấp hệ thống máy 

móc, mở rộng công suất nhà máy 
chế biến đường từ 3.300 tấn mía/
ngày lên 5.000 tấn mía/ngày.

Ông Lê Đình Hoan, Giám đốc 
Công ty CP Mía đường Sông Con 
cho biết: Để đáp ứng yêu cầu phát 
triển, công ty đã thực hiện dự án 
nâng cấp nhà máy, lắp đặt nồi hơi 
công suất 100 tấn hơi/giờ; thực 
hiện tiếp một số hạng mục trong 
dự án nâng công suất nhà máy 
đường lên 5.000 tấn mía/ngày như 
hệ thống xử lý và ép mía; hệ thống 
tua bin máy phát điện công suất 
15 MW... Tổng trị giá dự án nâng 
cấp mở rộng nhà máy khoảng 510 
tỷ đồng, hoàn thành trong vụ ép 
2018.

Công ty CP Mía đường Sông ConCông ty CP Mía đường Sông Con  
Đổi mới để hội nhậpĐổi mới để hội nhập

Công ty CP Mía đường Sông Con
- Địa chỉ : Khối 5, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại : 038.3882.136/224/214
- Email : sosucona@yahoo.com

Lắp đặt nồi hơi được nhập khẩu từ Ấn Độ, công nghệ CHLB 
Đức, nâng công suất nhà máy lên 5.000 tấn mía/ngày.

Toàn bộ các công đoạn đo độ đường của mía được lập trình 
bằng phần mềm máy tính đảm bảo tính chính xác 100%.
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Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần 
thứ 4 ở nước ta với diễn biến phức 
tạp, khó lường đã gây ra những ảnh 
hưởng rất lớn đến đời sống người 

dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và cả thị 
trường bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, vượt qua 
giai đoạn khó khăn đó, thị trường bất động sản 
nói chung và Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ Huy Thế Anh (HTA - Homes) nói riêng đã và 
đang trở thành địa chỉ uy tín trong tư vấn đầu tư 
và phân phối các dự án bất động sản.

Là người dẫn đầu sự trưởng thành và vững 
mạnh của một công ty, Giám đốc Bùi Đức 
Quyển hiểu rõ được trách nhiệm cũng như vai 
trò vô cùng to lớn của mình đối với sự phát triển 
của một doanh nghiệp. Với bề dày 15 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, tài chính 
và BĐS, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng 
như Giám đốc khối sàn Liên minh BĐS VGP, là 
Đại lý cấp 1 các dự án lớn của Vinhomes, Sun 
Group, Eco Park. Hiện ông đang điều hành 3 
công ty, nằm trong Ban lãnh đạo Doanh nhân 
trẻ Hải Phòng và là Phó Chủ tịch Cộng đồng 
Doanh nhân HBC.

Xác định phương châm kinh doanh của mình 
là luôn giữ chứ Tín, tận tâm, chuyên nghiệp với 
khách hàng và đặc biệt là luôn đổi mới trong 
kinh doanh, trong suốt thời gian điều hành 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HTA, 
chuyên cung cấp các sản phẩm BĐS và dự án 
với chiến lược hướng tới sự bền vững, ông Bùi 
Đức Quyển đã đưa công ty trở thành nhà phân 
phối Top đầu tại thị trường miền Bắc. 

Luôn ý thức được thị trường bất động sản 
và đầu tư tài chính là xương sống của mọi nền 
kinh tế. Hiện nay thị trường BĐS còn nhiều biến 
động và đầy tiềm năng. Mặt khác, các khách 
hàng và đối tác luôn tìm kiếm và mong muốn 
được hưởng những dịch vụ và sản phẩm có 
chất lượng tốt. Do đó, để tiếp cận và thực hiện 
được những yêu cầu này, dưới sự dẫn dắt của 
CEO Bùi Đức Quyển, HTA - Homes không ngừng 
nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ 
nhân lực, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, 
từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một 
trong những sàn giao dịch bất động sản uy tín, 
đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các 
đối tác kinh doanh.

Sứ mệnh “Vì cuộc sống bình an và 
hạnh phúc”

Đối với khách hàng: HTA cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng và thỏa mãn 
nhu cầu của khách hàng. Luôn luôn đặt chữ 
“TÍN” lên hàng đầu để trở thành cầu nối tin cậy 
giữa người mua và người bán trong giao dịch 
bất động sản. 

Đối với các đối tác: HTA đề cao tinh thần hợp 
tác đôi bên cùng phát triển, cam kết trở thành 
“ Người đồng hành số 1” của các chủ đầu tư, tối 
ưu hóa lợi ích bằng cách luôn cố gắng gia tăng 
các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

HTA – Homes mong muốn trở thành công ty 
môi giới bất động sản kiểu mới đầu tiên, phát 
huy được sức mạnh của mỗi thành viên trong 
việc tạo ra sự khác biệt.

Giá trị cốt lõi “Trung - Tín - Tâm - 
Tầm - Tài”

Trung: Trước sau một lòng một dạ, giữ trọn 
niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những 
điều đã cam kết đối với công ty, khách hàng. Tín: 
HTA - Homes đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy 
chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN 
như bảo vệ danh dự của chính mình.

Tâm: HTA - Homes đặt chữ TÂM là một 
trong những nền tảng quan trọng của việc kinh 
doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy 
trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu 
chuẩn cao nhất.

HTA - Homes coi trọng khách hàng và luôn 
lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và 

mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ 
lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
- dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của 
khách hàng là thước đo thành công. 

HTA - Homes chăm sóc khách hàng bằng sự 
tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm 
nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

Tầm: Lãnh đạo của HTA - Homes là người có 
tầm nhìn sâu rộng. Có một kiến thức dàn trải, 
biết nhìn xa, trông rộng. Biết ước lượng và đánh 
giá được rủi ro, có những kế hoạch dự phòng 
cho kế hoạch chính… Biết được việc sắp đến; 
lường được việc sẽ xảy ra; triển khai việc mà 
biết được kết quả cuối cùng.

Tài: Lãnh đạo HTA - Homes là người có năng 
lực chuyên môn và năng lực quản lý. 

Với sứ mệnh mang đến sự bình an, HTA - 
Homes không ngừng gia tăng giá trị cộng đồng, 
vươn tới những giá trị bất động sản từ trung cấp 
đến cao cấp là đối tác tin cậy của các chủ đầu 
tư. Đến nay, HTA đã phát triển lên trên 70 nhân 
viên kinh doanh chính quy và trên 100 cộng tác 
viên; bao gồm hai công ty là công ty chuyên 
phân phối các dự án của chủ đầu tư lớn như: 
Vinhomes; Sun Group; Saigon Tel; BIM Group; 
HimLam... và công ty chuyên phát triển các dự 
án nhỏ lẻ như: Phân lô, bán nền, đấu giá, thổ 
cư nhà phố chuyên tập trung chính tại Đồ Sơn, 
Dương Kinh, Kiến Thụy. 

Đồng thời, công ty cũng đã và đang triển khai 
nhiều dự án như: Vinhomes Imperia, HimLam 
Hùng Vương, Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm, 
Vinhomes Marina, Seoulecohome Tràng Duệ, 
Flamigo Cát Bà, Vinhomes Starcity Thanh Hoá, 
Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng…

Với những đóng góp to lớn đó, Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ Huy Thế Anh (HTA - 
Homes) đã vinh dự đạt danh hiệu Đại lý xuất sắc. 

Trên con đường hướng đến thị trường BĐS 
đầy tiềm năng sẽ phải trải qua không ít khó 
khăn, thử thách. Song, trên cơ sở nền tảng đã 
xây dựng, với sự chèo lái của vị thuyền trưởng 
tài ba Bùi Đức Quyển, con tàu HTA - Homes sẽ 
từng bước giữ vững, tạo đà cho những bước 
tăng trưởng bùng nổ trong tương lai, hướng tới 
mục tiêu đưa HTA - Homes trở thành công ty 
phân phối BĐS hàng đầu tại Hải Phòng và miền 
Bắc trong 5 năm tới.

CEO Bùi Đức Quyển 
KHÁT VỌNG VƯƠN CAO, VƯƠN XA 
CÙNG HTA - HOMES 

CEO Bùi Đức Quyển - Giám đốc Công ty HTA - 
Homes. 

CEO Bùi Đức Quyển cùng ban lãnh đạo HTA - 
Homes khai trương chi nhánh tại Dương Kinh.

CEO Bùi Đức Quyển họp bàn cùng các trưởng ban 
ngành trong công ty.

Lương Huy - Xuân Tâm

DƯỚI SỰ DẪN DẮT CỦA 
VỊ THUYỀN TRƯỞNG TÀI NĂNG 
VÀ ĐẦY NHIỆT HUYẾT BÙI 
ĐỨC QUYỂN, CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY 
THẾ ANH (HTA - HOMES) CÓ 
ĐỊA CHỈ TẠI SỐ 115 ĐƯỜNG HẢI 
ĐĂNG, VINHOMES MARINA ĐÃ 
VÀ ĐANG PHÁT TRIỂN VƯỢT 
BẬC, TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH 
ĐƯỢC VỊ THẾ LÀ NHÀ PHÂN 
PHỐI TOP ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN BẮC.
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Nguồn tài chính nhàn rỗi của nhiều 
gia đình đang đổ về những nơi nghỉ 
dưỡng gần thiên nhiên, không quá 
xa thành phố, vừa để nghỉ ngơi, 

tái tạo sức khỏe, vừa có những trải nghiệm cân 
bằng cuộc sống. Đặc biệt, nhu cầu sở hữu biệt 
thự nghỉ dưỡng ven biển kết nối hài hòa với 
thiên nhiên và tiện ích chăm sóc sức khỏe, đang 
trở thành một “làn sóng” tại các thành phố biển 
phía Nam mà giới thượng lưu rất ưu ái.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng trong 
ngôi nhà của mình

Trong vài năm qua, một số nhà phát triển 
BĐS lớn đã khá thành công trong việc xây dựng 
những khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, 
chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng những khách 
hàng có nhu cầu, tái tạo năng lượng và tận 
hưởng cuộc sống.  Những khu đô thị, dự án này 
thường có vị trí ở thành phố biển - nơi có bãi cát 
trải dài, làn nước trong xanh, tầm nhìn hướng 
biển và có nhiều diện tích cho hệ tiện ích khép 
kín. Không gian sống trong lành, thoải mái như 
đang trong kì nghỉ dưỡng, nhưng vẫn đảm bảo 
các tiện ích, dịch vụ, thuận tiện kết nối nhờ hệ 
thống giao thông hoàn thiện.

Không chỉ ở TP.HCM mà còn ở Hà Nội, xu 
hướng này cũng đang phát triển mạnh mẽ, 
giới đầu tư thượng lưu hiện nay không còn quá 
cực đoan trong việc tìm kiếm những khoản lợi 
nhuận mà còn hướng đến những chỉ số tinh tế 
hơn, có lợi cho thể chất, cảm xúc hay tinh thần. 
Với họ, có sức khỏe tốt chính là biểu tượng của 
sự giàu có. 

Trong đó, thành phố biển Phan Thiết – nơi 
được mệnh danh là “thủ phủ resort” đang được 
xem là điểm đến lý tưởng để giới thượng lưu 
thỏa mãn nhu cầu sống nghỉ dưỡng giữa thiên 
nhiên, đặc biệt là khoảng cách gần với các thành 
phố lớn và hạ tầng giao thông gồm cao tốc và 
sân bay ngày càng được hoàn thiện.

 Được coi là điểm sáng dẫn đầu xu hướng 
second home mang phong cách home resort, 
khu biệt thự Wow Compound mới ra mắt tại 
NovaWorld Phan Thiet mang đến giá trị “riêng 

tư – đa trải nghiệm” cho gia chủ tìm kiếm có 
nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp và tinh tế.

Wow Compound - dấu ấn bình yên 
bên bờ sôi động

Wow Compound có thể là dự án để chủ đầu 
tư thể hiện quan điểm phát triển của mình 
một cách trực quan nhất. Như tên gọi, gia chủ 
tương lai có thể phải “wow” khi thấy những dãy 
biệt thự này, với 100% các sản phẩm nằm trên 
địa hình dốc có độ cao hơn 25 m so với mặt 
nước biển. Hiệu ứng về vị trí “tựa sơn, hướng 
thủy ”của Wow Compound không bị giới hạn 
tầm nhìn không khác gì các khu nghỉ dưỡng 
cao cấp trên thế giới. Cư dân tương lai có thể 
cảm nhận chất resort ngay khi vừa mở cửa 
căn second home, phóng tầm mắt ôm trọn đại 

dương trong xanh, hít đầy lồng ngực làn gió mát 
và tận hưởng không khí tươi mới với hệ thống 
cây bao trùm. Sắc xanh của biển trời và cây cối 
quyện hòa, nâng niu, nuôi dưỡng xúc cảm bình 
yên cho gia chủ.

Các căn biệt thự với tổng diện tích sàn lên 
tới gần 300 m2, được lấy cảm hứng từ kiến trúc 
Địa Trung Hải phóng khoáng cho chủ nhân cảm 
giác như sống tại đất nước Tây Ban Nha đầy thơ 
mộng, chan hòa giữa nắng gió và biển khơi. Rõ 
ràng, tại khu biệt thự này, giá trị nghỉ dưỡng 
thượng lưu không chỉ đơn thuần là quy mô của 
căn biệt thự mà còn là sự kết nối tối ưu giữa 
tinh thần con người với thiên nhiên thư thái 
một cách trọn vẹn.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tối ưu giữa 
con người và thiên nhiên, khu biệt thự Wow 
Compound còn chăm chút trải nghiệm của cư 
dân bằng hệ tiện ích hiện đại. Cách không gian 
yên tĩnh, riêng tư Wow Compound vài bước 
chân, gia chủ có thể hòa vào không gian giải trí 
sôi động, chạm đến tiện ích đa dạng của đại dự 
án NovaWorld Phan Thiet. Đó là cụm sân Golf 
PGA NovaWorld Phan Thiet 36 hố độc quyền, 
công viên biển Miami Bikini Beach, cộng với tổ 
hợp thể thao chăm sóc sức khỏe như sân bóng 
đá, sân tennis, Citigym, CitiSpa, khu vui chơi 
Circus land hoàn thiện bức tranh của thành phố 
biển đa sắc màu.  Với mô hình du lịch chăm sóc 
sức khỏe (Wellness) – dự án NovaWorld Phan 
Thiet sở hữu hệ tiện ích đa dạng giúp cư dân có 
thể dễ dàng phục hồi sức lực và tìm được sự cân 
bằng trong tâm thức khi sinh sống tại đây.

Dự kiến, các sản phẩm biệt thự Wow 
Compound sẽ bàn giao vào quý 1/2023, cộng 
với sự bứt tốc của hạ tầng giao thông đến Phan 
Thiết và hệ tiện ích cao cấp của siêu thành phố 
biển NovaWorld Phan Thiet sẽ mang sức hút 
lớn cho biệt thự Wow Compound với các nhà 
đầu tư đang tìm kiếm trải nghiệm sống và nghỉ 
dưỡng tinh tế.

Biệt thự biểnWow Compound: 
KHÔNG GIAN SỐNG 
KẾT NỐI VỚI THIÊN NHIÊN

Chủ nhân của Wow Compound vừa có thể kết nối toàn phần với thiên nhiên nhưng cũng có thể lựa chọn 
đắm mình vào không gian sôi động của NovaWorld Phan Thiet.

Biệt thự Wow Compound được thiết kế hài hòa 
giữa mảng xanh của thiên nhiên vào từng không gian nghỉ dưỡng.

Nguyễn Khanh
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Căn hộ bình dân khan hiếm
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, số lượng 

dự án được cấp phép mới trong quý I chỉ bằng 
khoảng 41%; trong đó, số căn hộ của các dự án 
bằng khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Với 
nguồn cung khan hiếm như hiện nay, Bộ Xây 
dựng tính toán nhu cầu sở hữu nhà ở thương 
mại giá bình dân của 80% người dân đang chỉ 
được đáp ứng 20%.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư giá bình 
dân hầu như không có nguồn cung mới. Theo 
ghi nhận tại các cổng thông tin giao dịch BĐS, 
các dự án mở bán trong tháng 4 vừa qua trên 
địa bàn Hà Nội đều có giá bán từ 35 - 40 triệu 
đồng/m2 trở lên. Những căn hộ giá dưới 30 
triệu đồng/m2 đa phần ở xa trung tâm hoặc là 
nhà ở xã hội, muốn mua phải qua nhiều khâu 
thẩm định chặt chẽ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm 
nguồn cung căn hộ tại Hà Nội, nổi bật là các 
chính sách siết chặt thủ tục pháp lý, tín dụng 
ngân hàng và quỹ đất ngày một cạn kiệt. Ngoài 
ra, chi phí đầu vào tại các dự án cũng bị “đội” 
cao do biến động từ giá đất, giá vật liệu xây 
dựng và chi phí nhân công, từ đó tạo áp lực đẩy 
tăng giá chung cư.

Đáng chú ý, tại các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, 
Đông Anh... cũng đang có xu hướng tăng giá 
nhà. Cụ thể, giá căn hộ trước đây từ 18-20 triệu/
m2 thì nay đã đạt mức trên 30 triệu/m2.

Dự báo trong khoảng thời gian tới đây, phân 
khúc căn hộ giá dưới 30 triệu đồng/m2, trong 
khoảng tài chính từ 2 tỷ đồng sẽ gần như “biến 
mất” trên thị trường. Bởi vậy, người mua nhà 
phân khúc trung cấp và bình dân nên có những 
quyết định kịp thời trước khi giá thiết lập mặt 
bằng cao mới.

Hi vọng cho một tổ ấm giá hợp lý 
Với tầm tiền dưới 2 tỷ đồng, người dân không 

có nhiều lựa chọn để mua một căn chung cư tại 
các thành phố lớn. Gần 15 năm rời Bắc Giang 
lên Hà Nội để học tập và sinh sống, anh Nguyễn 
Hùng (nhân viên văn phòng) vẫn chưa tích góp 
đủ để mua được nhà: “Lo ngại giá còn tăng tiếp 
nên tôi quyết định không chờ tiết kiệm đủ tiền mà 
vay thêm ngân hàng để mua nhà luôn. Các căn hộ 
giá dưới 2 tỉ đồng không còn nhiều. Tôi đang tìm 
kiếm nhà quanh khu vực Gia Lâm, Đông Anh, qua 
cầu là tới phố cổ, giá hợp lý khoảng trên 25 triệu 

đồng/m2”, anh Hùng chia sẻ. 
Cũng như anh Hùng, gia đình chị Thu Hà 

(quận Đống Đa) cũng đang “đỏ mắt” kiếm tìm 
căn hộ giá hợp lý khoảng 2 tỷ đồng: “Ngoài cân 
nhắc về giá, gia đình tôi ưu tiên tìm các dự án 
có thể nhận nhà sớm. Vì nếu lựa chọn nhà hình 
thành trong tương lai, từ thời điểm đặt cọc cho tới 
khi bàn giao phải mất vài năm, tốn thêm nhiều chi 
phí thuê nhà”.

Điểm mặt một số sự lựa chọn căn hộ giá 
tốt tại Hà Nội có thể kể đến Khu căn hộ Tecco 
Diamond và khu căn hộ Tecco Garden giá từ 
30,5 triệu/m2, Tây Hồ Riverview giá từ 32 triệu/
m2. Tại Đông Anh, căn hộ Eurowindow River 
Park được định vị là căn hộ cao cấp giá bình 
dân, với mức giá từ 25 triệu/m2, đã bàn giao 
nhà cũng là khu căn hộ hiếm hoi đang có mức 
giá mềm.

Khu đô thị Eurowindow River Park đã đi vào 
vận hành ổn định và đã đón 70% cư dân về sinh 
sống - đây là những điểm cộng đáp ứng nhu cầu 
an cư của các gia đình thu nhập trung bình như 
anh Hùng, chị Hà.

Eurowindow River Park nằm ngay chân cầu 
Đông Trù, trên đại lộ Trường Sa - nơi giao thoa 
giữa sông Hồng và sông Đuống và chỉ phố cổ 15 
phút di chuyển. Nhờ vậy ngoài ưu thế dễ dàng 
kết nối, tiếp cận khu vực trung tâm Hà Nội cũng 
như các tỉnh lân cận, dự án còn thừa hưởng 
không gian thoáng đãng cận sông, tránh khỏi 
sự bức bối về mật độ nội đô, giảm tắc đường và 
ô nhiễm không khí.

Khu đô thị được trang bị tiện ích đa dạng và 
trang thiết bị hiện đại: Bể bơi bốn mùa, vườn 
dạo bộ trên cao, trung tâm thương mại, khu vui 
chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng, thang 
máy tốc độ cao, hệ thống an ninh 24/7, cửa 
Eurowindow cách nhiệt, chống ồn và tiết kiệm 
năng lượng… Đại diện chủ đầu tư cho biết đang 
tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục 
cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ (lâu dài) cho 

khách hàng Eurowindow River Park. 
Giới chuyên gia dự báo, từ nay đến cuối năm, 

thị trường căn hộ chung cư có thể tăng giá thêm 
10-20%. Việc tăng giá này được đánh giá là tất 
yếu, vì vậy mức giá hiện tại của một số khu căn 
hộ vẫn còn tương đối tốt cho người mua nhà.

CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ GIÁ BÌNH DÂN 
TRƯỚC ÁP LỰC TĂNG GIÁ

Lương Huy - Xuân Tâm

LOẠI CĂN HỘ THƯƠNG 
MẠI BÌNH DÂN GIÁ DƯỚI 30 
TRIỆU ĐỒNG/M2 ĐANG DẦN 
“MẤT TÍCH” TẠI THỊ TRƯỜNG 
HÀ NỘI TRONG KHI NHU CẦU SỞ 
HỮU NHÀ Ở “VỪA TÚI TIỀN” ĐỂ 
AN CƯ VẪN Ở MỨC CAO.

Theo CBRE, hiện nguồn cung chung cư phân khúc bình dân tại Hà Nội đã chạm đáy thấp nhất trong 5 năm 
qua, đẩy giá căn hộ tăng 13 quý liên tiếp.

Khách hàng có thể nhận nhà ở ngay tại khu đô thị 
Eurowindow River Park với giá chỉ từ 25 triệu đồng/

m2, tương đương từ 1,7 tỉ đồng cho căn 2 phòng 
ngủ. Ngoài ra, dự án được ngân hàng hỗ trợ tài 

chính 70% giá trị căn hộ, miễn lãi và ân hạn nợ gốc 
18 tháng.

Các tiện ích hiện đại tại Eurowindow River Park đáp 
ứng nhu cầu sống, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức 

khỏe của cư dân.
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Năm 2017, Công ty TNHH Đầu tư 
Quốc tế Phú Ninh được thành lập 
gồm một số thành viên là các tổ 
chức, cá nhân đang đầu tư, hoạt 

động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất 
nông - lâm nghiệp, quản lý dự án, thi công xây 
dựng dân dụng và công nghiệp… nhưng có 
chung ý tưởng, mục đích và muốn đầu tư, kinh 
doanh hạ tầng bất động sản công nghiệp.

Sau khi được thành lập, công ty tập trung đẩy 
mạnh thực hiện các dự án hạ tầng, cụm công 
nghiệp; khu công nghiệp; dự án khu dân cư; xây 
dựng nhà xưởng, kho bãi. Đặc biệt, sau khi tìm 
hiểu, công ty đã đề xuất và được tỉnh Quảng 
Nam giao làm chủ đầu tư hạ tầng CCN Đồi 30 tại 
xã Tam Dân và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú 
Ninh (Quyết định số 3286 ngày 8/9/2017 của 
UBND tỉnh) quy mô 70 ha (giai đoạn I là 34,13 
ha) với tổng vốn đầu tư 109 tỷ đồng. Đây có thể 
coi là dự án khởi đầu của một chiến lược phát 
triển lâu dài.

CCN Đồi 30 là dự án CCN tư nhân đầu tiên cả 
nước thực hiện theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 của Chính phủ nên không chỉ 
doanh nghiệp mà nhiều cơ quan quản lý cũng 
gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Các 
quy định, thủ tục cần nghiên cứu, tham khảo 
kỹ từ Trung ương đến địa phương và mất nhiều 
thời gian.

Song, với quyết tâm nỗ lực cao, Công ty 
TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh đã bắt tay triển 
khai đồng bộ các giải pháp triển khai dự án: 
Sắp xếp nguồn vốn, hoàn thiện thủ tục, bố trí 
phương án thi công, phối hợp cùng địa phương 
xây dựng các tiêu chí về ưu đãi và thu hút đầu 
tư, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong và 
ngoài nước… và tổ chức khởi công xây dựng vào 
ngày 18/6/2020. Chính việc triển khai đồng bộ 
này, nhất là việc chú trọng công tác xúc tiến, thu 
hút đầu tư nên dự án CCN Đồi 30 đang phát huy 

hiệu quả cao nhất đối với chủ đầu tư và sự phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện tại, công ty đang xin chủ trương mở 
rộng CCN Đồi 30 với diện tích 40ha, tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai đầu tư 
xây dựng đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp, 
thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư nhằm 
giải quyết nhu cầu lao động, góp phần đẩy 
mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương.

Công ty đã xúc tiến được các doanh nghiệp 
lớn về với CCN Đồi 30, tiêu biểu như: Công ty 
TNHH FM Sports & Leisure Products có ngành 
nghề lắp ráp xe đạp điện; Công ty TNHH Đầu tư 
và Sản xuất Kim Hoàng Vũ có ngành nghề may 
mặc; Công ty TNHH South Sea Leatherwares 
Việt Nam có ngành nghề gia công túi xách, các 
sản phẩm từ da; Công ty TNHH MTV U World 
Sports Việt Nam có ngành nghề may mặc; Công 
ty TNHH Quang Nam Tec Inc có ngành nghề sản 
xuất lều bạt, đồ cắm trại.

Tiếp đó, ngày 7/7/2021, Công ty Phú Ninh 
được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư số 1890/QĐ-
UBND cho dự án đầu tư xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Duy 
Nghĩa 1, với diện tích 47,65 ha, vốn đầu tư dự 
án 220 tỷ đồng.

Đến nay, công ty đã tích cực thực hiện các 
thủ tục đầu tư theo quy định, tập trung thi công 
xây dựng hoàn thiện hạ tầng đồng bộ theo quy 
định và đã đi vào hoạt động.

Thành công nối tiếp thành công, cuối năm 
2021, công ty đã đầu tư dự án Xây dựng nhà 
xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Đồi 30, với 

diện tích khu đất là 1,6 ha. Dự án đã đáp ứng 
nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp với mục 
đích thâm nhập thị trường nhanh chóng và chi 
phí ban đầu thấp hơn, đem lại cho khách hàng 
sự linh hoạt về đầu tư, tài chính và một hướng 
phát triển mới khi các nhà đầu tư có nhu cầu 
mở rộng nhà xưởng hoặc thuê nhà xưởng với 
mục đích mở rộng kinh doanh. Hiện tại, công ty 
đã cho thuê kín các nhà xưởng và đang tiếp tục 
đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê giai đoạn 
2 tại Cụm công nghiệp Đồi 30 với diện tích khu 
đất 2,6 ha. Dự án góp phần cung cấp một số 
lượng lớn diện tích nhà kho, nhà xưởng xây sẵn 
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang 
có kế hoạch đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất 
kinh doanh tại khu vực.

Với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và 
kinh nghiệm trong ngành xây dựng, công nhân 
kỹ thuật lành nghề có tính chuyên nghiệp cao, 
năng lực về tài chính vững chắc với lực lượng 
xe chung chuyển, máy móc thiết bị đồng bộ, đủ 
sức để đáp ứng các yêu cầu thi công, đặc biệt 
các công trình: công nghiệp, dân dụng, san lấp 
mặt bằng, giao thông, thủy lợi, kè, công trình 
ngầm, cảng sông, cảng biển... Cùng với đó, công 
ty còn đầu tư các dự án khai thác cụm công 
nghiệp và khu công nghiệp theo mô hình doanh 
nghiệp làm chủ. 

Với phương châm  “Hợp tác - Phát triển 
- Thành công” và định hướng “Liên tục cải 
tiến”, Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh 
đã luôn nỗ lực về nhân lực, trí lực để xây dựng 
uy tín thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng 
với những sản phẩm do công ty cung cấp.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHÚ NINH 
- DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC 
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP TẠI QUẢNG NAM

Phùng Sơn VỚI PHƯƠNG CHÂM “HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG” VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG “LIÊN TỤC CẢI TIẾN”, SAU GẦN 5 NĂM XÂY DỰNG 
VÀ TRƯỞNG THÀNH, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PHÚ NINH 
(HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM) ĐÃ VÀ ĐANG KHẲNG ĐỊNH 
VỊ THẾ LÀ NHÀ ĐẦU TƯ TIÊN PHONG, CHUYÊN NGHIỆP TRONG 
LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH QUẢNG NAM.

Ông Mai Thành Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh.Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh 
vực bất động sản công nghiệp tại Quảng Nam.
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Nhiều văn phòng bất động sản mọc 
lên đã gặp không ít khó khăn do tác 
động của dịch COVID-19, thậm chí 
còn rơi vào khủng hoảng do biến 

động của nền kinh tế toàn cầu. Không khuất 
phục trước khó khăn, Vũ Dũng với một chiến 
lược kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, cùng một 
nền tảng vững chắc đã không chỉ vượt qua mà 
còn phát triển không ngừng nhờ áp dụng công 
nghệ hiện đại trong chiến lược kinh doanh, Vũ 
Dũng đã thành công sở hữu hàng loạt quỹ đất 
lớn trải dài khắp tỉnh Ninh Bình. 

Chủ trung tâm chia sẻ: “Tôi mới tham gia lĩnh 
vực bất động sản này được thời gian ngắn do thị 
trường bất động sản ngày càng sôi động, nhu 

cầu mua bán đất của người dân tăng cao, nên 
tôi muốn thử sức trong lĩnh vực này. Quan niệm 
của tôi là làm bằng cái tâm và chữ tín rồi dần 
dần sẽ đứng vững trên thị trường”. 

Nhờ vào những nỗ lực phát triển quỹ đất 
trong những năm qua, Trung tâm bất động sản 
Vũ Dũng đã từng bước gặt hái được những thành 
quả lớn khi nguồn vốn và tài sản của trung tâm 
ngày càng lớn mạnh và bền vững. Điển hình là 
sự ra mắt văn phòng đại diện Vũ Dũng trên địa 
bàn xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 
Bình với nhiệm vụ chăm sóc, tư vấn cho khách 
hàng có nhu cầu mua, bán đất để làm nơi ở và 
kinh doanh. Tiếp tục đem tới cho cộng đồng hệ 
sinh thái đẳng cấp, tiếp nối những thành công 

đạt được, Vũ Dũng cho thấy một định hướng 
phát triển toàn diện, nỗ lực mang lại cuộc sống 
tự do tài chính cho khách hàng. 

Đây là bước tiến thành công của Vũ Dũng 
trên con đường mang đến những giá trị tốt đẹp 
tinh hoa cho toàn thể cộng đồng các nhà đầu 
tư.

TRUNG TÂM BẤT ĐỘNG SẢN VŨ DŨNG 
HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trung tâm bất động sản Vũ Dũng.

Thanh Hải

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ĐANG SÔI 
ĐỘNG TRỞ LẠI DO NHU CẦU MUA, BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG CAO. 
ĐẶC BIỆT, NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG HẾT SỨC QUAN TÂM  ĐẾN 
KHU VỰC HUYỆN GIA VIỄN, BỞI NƠI ĐÂY CÓ KHU QUY HOẠCH XÃ 
GIA VƯỢNG VÀ XÃ GIA THỊNH. NẮM ĐƯỢC TÌNH HÌNH ĐÓ, TRUNG 
TÂM BẤT ĐỘNG SẢN VŨ DŨNG (VŨ DŨNG) ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 
2019, VỚI MỤC TIÊU TƯ VẤN CHO NGƯỜI DÂN CÓ NHU CẦU THUÊ, 
MUA, BÁN ĐẤT ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY...
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Mặc dù học kỳ I năm học 2021-
2022 diễn ra trong hoàn cảnh 
dịch COVID-19 diễn biến khá 
phức tạp, quá trình học tập 

diễn ra với hình thức "trực tiếp kết hợp trực 
tuyến" khiến các thầy, cô còn nhiều bỡ ngỡ. 
Nhưng bằng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, 
ngành, đoàn thể xã hội tại địa phương, chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 
COVID-19, thực hiện tốt công tác giáo dục tư 
tưởng, chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, 
công tác quản lý giáo dục của Phòng GD&ĐT 
TP. Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục được củng cố và 
phát triển, tỉ lệ huy động học sinh ra lớp đạt và 
vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác xây 
dựng cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được 
tăng cường.

Theo đó, Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ 
đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 
học, các phương án, kịch bản dạy học phù hợp 
với thực tiễn của đơn vị, linh hoạt, chủ động ứng 
phó với các tình huống diễn biến khó lường của 
dịch COVID-19; triển khai thực hiện hiệu quả 
Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, ưu tiên 
đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 6 đảm bảo theo 
quy định và chuẩn bị các điều kiện triển khai 
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 
lớp 7; bảo đảm hoàn thành chương trình giáo 
dục cấp THCS đáp ứng yêu cầu về chất lượng 
giáo dục. Thực hiện điều chỉnh chương trình, kế 
hoạch dạy học theo đúng văn bản của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, phù hợp với đối tượng học sinh; 
xây dựng chương trình dạy học nội bộ, kiểm tra 
đánh giá học sinh theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh.

Mặt khác, Phòng GD&ĐT thành phố còn tiếp 
tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình trường 
học mới đối với lớp 7, 8, 9; triển khai thực hiện 
nghiêm túc chương trình GDPT 2018 đối với lớp 
6; thực hiện khoa học hiệu quả việc lồng ghép 
các nội dung giáo dục vào một số môn học; tổ 
chức tốt các cuộc thi cấp thành phố; chất lượng 
kỳ thi cấp tỉnh tăng cao so với cùng kì năm học 
trước. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng 

lên, duy trì nâng cao kết quả PCGD THCS mức 
độ 3.

Đáng chú ý, phòng đã đẩy mạnh công tác 
truyền thông về GD&ĐT, chủ động xây dựng 
và triển khai kế hoạch truyền thông năm học 
2021-2022, kế hoạch truyền thông về đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông, các nhiệm 
vụ trọng tâm năm học, các hoạt động lớn của 
ngành được tuyên truyền cụ thể, kịp thời qua 
nhiều kênh thông tin tới cán bộ, giáo viên, học 
sinh và xã hội.

Từ đó, thông tin về tình hình GD&ĐT trên địa 
bàn thường xuyên trao đổi và kịp thời cung cấp. 
Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn 
báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên 
truyền về tình hình giáo dục của thành phố và 
của tỉnh, những đổi mới của ngành, các phong 
trào thi đua, gương điển hình tiên tiến.

Đồng thời, phòng cũng chú trọng đến công 
tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, HS yếu 
kém được phòng chỉ đạo các trường cần phải 
dạy phụ đạo, quan tâm, chú trọng, do đó chất 
lượng giáo dục toàn diện ngày càng được khẳng 
định vững chắc.

Ngoài ra, công tác phổ cập giáo dục - xóa 
mù chữ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tăng 
cường các biện pháp huy động tối đa trẻ trong 
độ tuổi đến trường. Tổ chức điều tra, cập nhật 
dữ liệu vào phiếu điều tra và phần mềm quản 
lý PCGD-XMC theo quy định; tham mưu UBND 
thành phố thành lập đoàn kiểm tra công nhận 
việc duy trì đạt chuẩn PCGD - xóa mù chữ tại 
12/12 xã, phường và hoàn thiện hồ sơ trình 
UBND tỉnh kiểm tra công nhận kết quả PCGD 
-XMC năm 2021. Ngày 7, 8, 22/12/2021, UBND 
tỉnh về kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD 
xóa mù chữ mức độ II; PCGD THCS mức độ III 
tại 12/12 xã, phường.

Đặc biệt, các giải pháp tăng cường công tác 
khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo 
dục cũng được phòng quan tâm, chú trọng thực 
hiện. Cụ thể:

Phòng đã chỉ đạo các trường tổ chức Hội 
thi Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi cấp trường theo kế hoạch; lựa chọn được 
97 giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ 
tốt nhất tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp 
thành phố, có 95/97 giáo viên được công nhận 
giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chiếm tỉ lệ 
97,9%, trong đó, có 13 giáo viên đạt thành tích 
cao, 6 giáo viên đạt thành tích xuất sắc và 1 giáo 
viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong Hội 
thi (1 giáo viên ốm không tham gia thi, 1 giáo 
viên không đạt); có 53 CBQL, GV tham gia làm 
giám khảo được công nhận đặc cách giáo viên 
dạy giỏi cấp thành phố, năm học 2021-2022. 

Nhiều trường làm tốt công tác bồi dưỡng 
đội ngũ, tổ chức Hội thi cấp trường bài bài, chặt 
chẽ, do đó, chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi 
cấp thành phố đạt chất lượng cao, tiêu biểu là 
Trường THCS Him Lam, THCS Mường Thanh, 
THCS Thanh Bình, THCS Trần Can. Một số 
trường điều kiện khó khăn nhưng tham gia Hội 
thi có giáo viên đạt thành tích cao (TH - THCS 
Hermann Gmeiner, THCS Nà Nhạn).

Về phương hướng và nhiệm vụ học kỳ sắp 
tới, bà Lê Thị Hồng - Trưởng phòng GD&ĐT cho 
hay: Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục tập trung 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để 
hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, tăng cường 
nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; 
xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực, tai 
nạn, thương tích học đường; thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 
quy định, hướng dẫn của các cấp. 

Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục, duy 
trì và huy động trẻ ra lớp; nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện cho các trường trên địa bàn; 
triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông; tăng cường định hướng 
nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung 
học cơ sở; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 
sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm 
an toàn trường học hoạt động hiệu quả, tiếp tục 
rà soát, thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa 
mù chữ, Đề án xây dựng xã hội học tập trên địa 
bàn.

Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ: 
TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ - Điện Biên. Việt Dũng

XÁC ĐỊNH VIỆC NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN 
DIỆN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ ĐƯA 
GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG, CÁC CÁN BỘ 
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO (GD&ĐT) TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ 
(ĐIỆN BIÊN) ĐÃ CÓ NHIỀU ĐỔI 
MỚI TRONG CÔNG TÁC THAM 
MƯU, ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP 
PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC 
TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG.
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Giờ đây, các bệnh nhân tim mạch 
ở Đồng Nai không nhất thiết phải 
di chuyển đến các bệnh viện lớn, 
chuyên khoa ở TP. HCM nhưng 

vẫn có thể được can thiệp tim mạch kịp thời 
ngay tại địa phương trong điều kiện chữa trị tốt 
nhất.

Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực đã được 
chuẩn bị chu đáo từ nhiều năm trước, cùng 
với cơ sở y tế hiện đại của Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai đã mở ra cơ hội cho các bệnh nhân 
tim mạch ở Đồng Nai. Điển hình, mới đây Bệnh 
viện Đa khoa Đồng Nai đã phát hiện, can thiệp 
kịp thời và đã cứu sống một bệnh nhân lớn tuổi 
nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực, khó 
thở.

Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa (78 tuổi, 
ngụ ấp Suối Chồn, xã Bình Lộc, TP. Long Khánh, 
Đồng Nai). Bệnh nhân được người nhà đưa đến 
Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu sau khi 
xuất hiện triệu chứng đau thắt ngực sau ức kèm 
khó thở, vã mồ hôi. Tại đây, bệnh nhân được 
chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, 
tăng huyết áp.

Trước những diễn tiến xấu, bệnh nhân đã 
nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai can thiệp. Theo đó, bệnh nhân 
nhanh chóng được thực hiện các xét nghiệm, 
điện tâm đồ và men tim. Theo kết quả thu thập 
được, bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu 
cơ tim cấp thành dưới, suy tim, tăng huyết áp, 
rối loạn mỡ máu.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân bệnh nặng, 
nguy cơ cao khả năng do hẹp tắc cấp động 
mạch vành dẫn tới nhồi máu cơ tim, suy tim, các 
bác sĩ đã tiến hành chụp và can thiệp tái thông 
động mạch vành cho bệnh nhân.

Theo kết quả chụp mạch vành ghi nhận, 
động mạch vành phải hẹp 70% đoạn gần, tắc 
hoàn toàn từ đoạn giữa. Động mạch vành trái 
hẹp 80% từ lỗ xuất phát đến đoạn gần, hẹp 
80% nhánh chéo. Theo đó, các bác sĩ đã nhanh 
chóng tiến hành can thiệp, đặt 3 stent phủ 

thuốc tái thông nhánh động mạch vành phải bị 
tắc cho bệnh nhân. Đồng thời điều trị nội khoa 
tối ưu với các thuốc chống đông, điều trị suy tim 
tích cực. 

Sau can thiệp, bệnh nhân đã vượt qua cơn 
nguy kịch, sức khoẻ hồi phục tốt, không đau 
ngực, hết triệu chứng khó thở. Sau 3 ngày điều 
trị, bệnh nhân tiếp xúc tốt, huyết động ổn định 
nên đã được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa 
Long Khánh để tiếp tục theo dõi theo nguyện 
vọng của gia đình bệnh nhân.

Con trai bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa - ông 
Cao Minh Quang cho biết, nhờ sự chẩn đoán 
chính xác và tận dụng “giờ vàng” đặt 3 stent can 
thiệp kịp thời của các bác sĩ Khoa Tim mạch và 
đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của BS CKII. Lê 
Thị Phương Trâm - Phó Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa Đồng Nai đã giúp má tôi vượt qua cơn 
nguy kịch, nhanh chóng khỏi bệnh để về xum 
họp cùng con cháu trong dịp Tết Nguyên đáng 
2022.

Trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp 
thị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 
BS CKII. Lê Thị Phương Trâm cho biết, Khoa Tim 
mạch tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là khoa 
đã được lãnh đạo bệnh viện trước đây đặt nền 
móng đầu tư bài bản từ trang bị đến con người.

BS CKII. Lê Thị Phương Trâm cho biết, để 
làm chủ được kỹ thuật can thiệp tim mạch một 
cách toàn diện nhằm phòng ngừa, phát hiện, 
chẩn đoán sớm các bệnh lý về tim mạch và sớm 
đưa ra những lộ trình điều trị phù hợp như hiện 
nay. Cách đây 10 năm, lãnh đạo bệnh viện đã có 
những chuẩn bị, nhất là nguồn nhân lực.

Theo BS CKII. Lê Thị Phương Trâm, từ năm 
2012, giám đốc bệnh viện thời điểm này đã vận 
động các bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện xung 
phong “cắp cặp” lên TP.HCM để học tập, tiếp 
thu kiến thức từ các bác sĩ, chuyên gia hàng 
đầu về tim mạch ở các bệnh viện lớn, nổi tiếng 
về điều trị tim mạch, như: Bệnh viện Chợ Rẫy, 
Bệnh viện 115, Viện Tim… Và phải mất 2 năm 
sau, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới xây dựng 

được nguồn nhân lực đủ chuẩn phục vụ cho 
công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh về tim 
mạch. 

“Tuy nhiên, trong những năm đầu các bác 
sĩ nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn, 
chuyên khoa cũng phải tham gia, kèm cặp. Phải 
đến năm 2015, Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai mới thật sự làm chủ được kỹ 
thuật can thiệp tim mạch. Đến nay đã có thể 
hoàn toàn chủ động can thiệp để cứu sống 
bệnh nhân, không còn cảnh phải để bệnh nhân 
nằm chờ bệnh viện chạy xe lên TP. HCM để đón 
bác sĩ về điều trị nữa. Nhờ vậy mà nhiều bệnh 
nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, nhanh chóng 
hồi phục sức khoẻ để trở về với cuộc sống” - Phó 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai BS CKII 
Lê Thị Phương Trâm chia sẻ.

HÀNH TRÌNH LÀM CHỦ KỸ THUẬT CAN THIỆP TIM MẠCH 
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

BS CKII. Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nói về hành trình làm 
chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai.

Các y bác sĩ Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai thường xuyên tổ chức các hoạt động 
nhằm nâng cao chuyên môn.

Bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Châu Phụng

LÀ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NHƯNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
ĐỒNG NAI ĐƯỢC GHI NHẬN LÀ BỆNH VIỆN SỞ HỮU NHIỀU THÀNH 
TỰU Y KHOA CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, CAN 
THIỆP VÀ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH VỀ TIM MẠCH.
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Năm học 2021-2022 là một năm 
học có nhiều khó khăn, thách thức 
với ngành giáo dục khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát. Giáo dục 

phải thực hiện nhiệm vụ kép "vừa thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục, vừa phòng chống dịch". 
Hình thức dạy học thay đổi từ trực tiếp sang 
trực tuyến. 

Dù vậy, trong học kỳ I vừa qua, thầy và trò 
Trường Tiểu học Pa Tần đã cố gắng trong công 
tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt các cuộc 
vận động và đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Trong đó, năm học 2021-2022 toàn 
trường có tổng số 29 lớp (tăng 1 lớp so với cùng 
kỳ năm trước). Cuối học kỳ I, trường duy trì 
tổng số 626/629 học sinh (tăng 3 học sinh khối 
1 chuyển đến), tỷ lệ huy động học sinh trong 
độ tuổi đến trường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đi 
học chuyên cần đạt từ 98,9% trở lên, chất lượng 
giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích 
cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn 
thành tốt: 184/626 (đạt 29,4%), tỷ lệ học sinh 
hoàn thành: 400/626 (đạt 63,9%). Chất lượng 
giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì và nâng 
lên.

Đồng thời, nhà trường cũng xây dựng kế 
hoạch giáo dục đảm bảo phân bố hợp lý giữa 
các môn học, thời khóa biểu được sắp xếp khoa 
học, phù hợp với thực tế các lớp học và đặc điểm 
lứa tuổi học sinh. Điều chỉnh nội dung dạy học 
một cách hợp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của nhà trường, điểm trường, từ đó đưa đến tỷ 
lệ đánh giá kết quả năng lực; đánh giá kết quả 
phẩm chất; đánh giá xếp loại kết quả giáo dục 
của học sinh trong trường luôn đạt tỷ lệ cao.

Thực hiện xuất sắc chương trình GDPT 2018 
đối với lớp1, lớp 2; công tác chuẩn bị đối với lớp 
3; công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện sinh 
hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài 
học.

Mặt khác, nhà trường cũng thực hiện tốt 
công tác tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2021-
2022, tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1: 
116/116 đạt 100% (giảm 7 học sinh so với cùng 
kỳ năm học trước); duy trì sĩ số từ đầu đến cuối 
học kỳ I năm học 2021-2022: 629/629 đạt 100%, 
không có học sinh bỏ học.

Trong học kỳ I năm học 2021-2022, nhà 
trường không có học sinh vi phạm đạo đức, 
không có tình trạng bạo lực học đường, đa số 

học sinh chấp hành tốt các quy định pháp luật 
về bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống ma 
túy trong trường học. Tổ chức các hoạt động 
ngoại khoá cho học sinh như tổ chức các hoạt 
động vẽ tranh về môi trường; tổ chức thăm 
viếng nhà tưởng niệm nhân ngày 22/12; tổ chức 
hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công 
với cách mạng trên địa bàn xã...

Không những vậy, nhà trường còn tổ chức rà 
soát, đánh giá CBQL, GV có trình độ đạt chuẩn 
và chưa đạt chuẩn theo quy định hiện hành, 
trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch 
bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên nhằm 
đáp ứng theo yêu cầu chuẩn đào tạo. Khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo 
viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của bản thân. 

Năm học 2021-2022 nhà trường có tổng số 
47 cán bộ, giáo viên, công nhân viên (1 GV biệt 
phái), trong đó: Trình độ Đại học 36 người, Cao 
đẳng 2 người, Trung cấp 3 người, chưa qua đào 
tạo 3 người, trong đó 100% CBQL, GV được tập 
huấn và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục 
nhà trường, hoàn thành chương trình tập huấn 
Mô-đun 3, 40/40 người hoàn thành chương 
trình tập huấn Mô-đun 4.

Đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ, nhà trường có 100% trẻ trong độ tuổi 6 
tuổi vào lớp 1, không có học sinh bỏ học; đạt 
PCGDTH mức độ 3. Tập trung tăng cường tiếng 
Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu 
số, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong 
việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương 
trình giáo dục tiểu học; chỉ đạo các lớp luôn tạo 
không gian môi trường tiếng Việt trong lớp học 
như tranh ảnh, đồ chơi, vật liệu; tổ chức các 
hoạt động vui chơi, giao tiếp thực hành tiếng 
Việt thường xuyên trong các hoạt động hàng 
ngày.

Ngoài ra, trong năm học vừa qua, nhà 
trường còn thực hiện tốt việc triển khai xây 
dựng điển hình trong phong trào thi đua "Đổi 
mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học 
tập"; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực 
hiện phong trào thi đua, trong đó các tiêu chí 
thi đua phải gắn với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu 
và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo 
dục, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và 
năng lực cá nhân; tích cực, chủ động đổi mới 
nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp 

giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng 
cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú 
trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội. 

Nhà trường còn tổ chức biểu dương, khen 
thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc; quan 
tâm khen thưởng các tập thể lớp, tổ, cá nhân có 
tinh thần vượt khó; tấm gương người tốt, việc 
tốt bằng nhiều hình thức (trước hội đồng, trước 
cờ, trong dịp sơ kết…), tạo sự lan tỏa, truyền 
cảm hứng trong công tác quản lý, giảng dạy và 
học tập trong toàn trường.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nga, 
Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học vừa 
qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
với sự quan tâm của các cấp, ngành, các bậc cha 
mẹ học sinh, Trường Tiểu học Pa Tần và tập thể 
cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã 
cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hết mình để nâng 
cao chất lượng giảng dạy… đồng thời sẽ tiếp tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 
những năm học tiếp theo, đưa Trường Tiểu học 
Pa Tần trở thành điểm sáng trong giáo dục và 
đào tạo trên địa bàn Sìn Hồ và của tỉnh Lai Châu.

Đối với phương hướng và nhiệm vụ trong 
thời gian tới, bà Nguyễn Thị Nga cho biết: Nhà 
trường sẽ phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác 
giáo dục tư tưởng chính trị trong đơn vị; nỗ lực 
đạt 100% CB, GV, CNV gương mẫu chấp hành tốt 
các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, không vi phạm đạo 
đức nhà giáo, có tâm huyết với nghề. Thực hiện 
tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 
và tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng giáo 
dục trong bối cảnh dịch bệnh có thể còn diễn 
biến phức tạp, lựa chọn kế hoạch giáo dục ứng 
phó cho phù hợp và nâng cao tỉ lệ chuyên cần, 
duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học luôn đạt 
100% chỉ tiêu.

Trường Tiểu học Pa Tần: 
ĐIỂM SÁNG GIÁO DỤC 
CỦA TỈNH LAI CHÂU

Bà Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Pa Tần (Sìn Hồ - Lai Châu)

Việt Dũng

MẶC DÙ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN DO HỌC SINH TRONG NHÀ 
TRƯỜNG CHỦ YẾU LÀ CÁC EM NGƯỜI DÂN TỘC Ở CÁC BẢN VÙNG 
THẤP CỦA XÃ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CÒN THIẾU 
THỐN, NHƯNG TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PA TẦN 
(SÌN HỒ - LAI CHÂU) VẪN LUÔN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO 
TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY. ĐẶC BIỆT BAN GIÁM HIỆU NHÀ 
TRƯỜNG LUÔN CÓ PHƯƠNG ÁN KỊP THỜI, ĐÚNG ĐẮN CHỈ ĐẠO 
TOÀN TRƯỜNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÁC 
CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ RA.
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Với quy mô 245 giường bệnh, Bệnh 
viện ĐKKV Yên Minh gồm 6 phòng 
chức năng, 12 khoa lâm sàng, 6 
khoa cận lâm sàng và 3 phòng 

khám Đa khoa khu vực. Bệnh viện hiện có 197 
cán bộ công chức - viên chức được đào tạo bài 
bản về chuyên môn. Trong đó có 34 bác sĩ (3 
CKII; 11 CKI; 20 BS), 14 dược sĩ, 93 điều dưỡng, 
11 kỹ thuật viên, 12 hộ sinh, 20 y sĩ và các cán 
bộ, nhân viên khác. Nguồn kinh phí, nhân lực, 
cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế luôn được 
chú trọng để đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho 
công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trao đổi với phóng viên về những kết quả 
đạt được trong quý I/2022 cũng như kế hoạch 
công việc trong thời gian tiếp theo, BSCK II 
Phạm Đình Phẩm – Giám đốc Bệnh viện ĐKKV 
Yên Minh cho biết:

Công tác cải cách hành chính tại đơn vị luôn 
được quan tâm, ngay từ đầu năm, Ban Giám 
đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai 

kế hoạch cải cách hành chính cho từng khoa, 
phòng, tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục khám 
chữa bệnh làm giảm thời gian chờ đợi của bệnh 
nhân, mang lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức 
có liên quan; chất lượng chăm sóc, bảo vệ và 
nâng cao sức khỏe, phục vụ nhân dân ngày càng 
tốt hơn, góp phần tích cực vào những thành tựu 
phát triển chung của ngành.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của 
đơn vị như: phần mềm quản lý bệnh viện, quản 
lý công chức, viên chức, phần mềm kế toán. 
Hiện bệnh viện đã triển khai tin học hóa bệnh 
án giảm thủ tục hành chính tại các khoa lâm 
sàng. Việc làm chủ và ứng dụng thành công 
công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả 
rất thiết thực trong công tác quản lý và điều 
hành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng 
của người bệnh.

Hơn nữa, Ban Lãnh đạo cũng chú trọng, 
nghiêm túc và quyết liệt trong việc thực hiện 
Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 
của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của 
công chức, viên chức, người lao động làm việc 
tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT 
ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về "Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y 
tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; Quyết 
định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt 
kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh - 
sạch - đẹp" nhằm xây dựng phong cách và môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ 
văn minh, thân thiện, không có biểu hiện tiêu 
cực trong công việc.

Công tác khám chữa bệnh được củng cố, 
chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao, đẩy 
mạnh việc thực hiện chăm sóc người bệnh, từng 
bước cải tiến lề lối làm việc, tạo được niềm tin 
và uy tín rộng rãi trong nhân dân địa phương và 
trong khu vực. Thuốc và vật tư thiết bị y tế phục 
vụ cho hoạt động chuyên môn luôn được cung 
ứng kịp thời, chất lượng bảo đảm, đáp ứng nhu 
cầu cho người bệnh. Các khoa cận lâm sàng 
đảm bảo các kết quả cận lâm sàng tương đối 
chính xác, phục vụ bác sĩ lâm sàng chẩn đoán, 
tiên lượng và theo dõi bệnh.

Công tác đào tạo, phát triển nhân lực cũng là 
yếu tố quyết định sự phát triển của bệnh viện. 
Ban Giám đốc bệnh viện đã sớm định hướng 
công tác tạo nguồn và đào tạo cán bộ chuyên 
môn, thực hiện tốt việc kết hợp giữa đào tạo tại 
chỗ và đào tạo chuyên sâu, cơ bản ở các trường 
Y - Dược, tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 
Trung ương thông qua nhiều hình thức đào tạo 
ngắn hạn, dài hạn từng bước đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là các khóa đào 
tạo về hồi sức cấp cứu, điều trị, chăm sóc, xét 
nghiệm sàng lọc người bệnh COVID-19, chẩn 
đoán hình ảnh, da liễu, YHCT.

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh (Hà Giang):
TẬP TRUNG ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN 
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN

BSCK II Phạm Đình Phẩm - Giám đốc Bệnh viện 
ĐKKV Yên Minh, Hà Giang

BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH LÀ BỆNH VIỆN HẠNG II, ĐƯỢC 
TÁCH RA TỪ TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH THUỘC TỈNH HÀ GIANG 
VỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH LÀ KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN CÁC HUYỆN VÙNG CAO 
PHÍA BẮC CỦA TỈNH HÀ GIANG. ĐƯỢC SỰ PHỐI KẾT HỢP CỦA CÁC 
BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ CÙNG VỚI SỰ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CỦA ĐỘI 
NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, BỆNH VIỆN 
ĐKKV YÊN MINH ĐÃ TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG 
TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN, ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁM 
- CHỮA BỆNH NGÀY CÀNG CAO CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN.

Việt Dũng
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Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 
xã Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp có 
thu, tự đảm bảo một phần chi phí, 
có tư cách pháp nhân và con dấu 

riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy 
định của pháp luật. 

Trung tâm đóng vai trò là đơn vị tham mưu 
giúp UBND thị xã thực hiện chức năng tổ chức 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo 
quỹ để đấu giá tái sử dụng đất, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất 
động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử 
dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản 
lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, 
đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong 
lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn 
là vấn đề phức tạp, là “nút thắt” trong các khâu 
triển khai dự án. Khâu này vướng thì ảnh hưởng 
lớn đến các khâu sau, nhất là tiến độ thi công 
xây dựng các dự án trọng điểm. Do đó, thực 
hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, 
với chức năng, nhiệm vụ được giao, trung tâm 
đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cùng 
chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc 
việc giải quyết các thủ tục đất đai, quy hoạch, xây 
dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng kịp thời 

để các doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án. 
Trong năm 2021, trung tâm đã thực hiện các 

công việc về bồi thường hỗ trợ GPMB của 23 dự 
án, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện GPMB 
các dự án là 33,25 ha. Phối hợp với các UBND 
các phường, xã tổ chức chi trả tiền bồi thường, 
hoàn thành GPMB tổng số tiền đã chi trả 29,877 
tỷ đồng của 227  hộ gia đình, cá nhân  và 4 tổ 
chức. Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi 
công dự án 2,677m2  thuộc dự án Đầu tư xây 
dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất 
Đồng Củ, xã Sơn Đông; Đầu tư xây dựng HTKT 
khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Viên 
Sơn; Xây dựng Trung tâm văn hóa xã Kim Sơn… 

Tổ chức niêm yết công khai và kết thúc công 
khai dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ 
trợ GPMB 381 hộ gia đình cá nhân và 5 tổ chức: 
dự án Khu nhà ở Phú Thịnh; Đầu tư xây dựng 
HTKT khu đấu giá QSD đất Đồng Củ, xã Sơn 
Đông; Cải tạo nâng cấp kênh tiêu T1; Xây dựng 
HTKT khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một 
số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây… và nhiều 
dự án công trình khác.

Trong quá trình thực hiện các dự án, trung 
tâm luôn bảo đảm các nguyên tắc đồng bộ, 
thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh 
bạch với từng dự án, luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch GPMB, bồi thường trên cơ sở bảo đảm 
quyền lợi của người dân và tuân thủ các quy 
định của pháp luật. Trong đó, tiến hành niêm 

yết về quy hoạch, dự án để người dân biết, tạo 
sự đồng thuận trong cách thức triển khai. Làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều 
hình thức, nội dung phù hợp, từ đó nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân vì 
mục tiêu chung của địa phương.

Trong công tác  phát triển quỹ đất  và đấu 
giá quyền sử dụng đất, trung tâm đã thực hiện 
đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử 
dụng đất và tổ chức thành công các phiên đấu 
giá theo kế hoạch, tham mưu UBND thị xã tổ 
chức thành công 3 cuộc đấu giá QSD đất ở đối 
với 5 khu đất (khu cửa hàng lương thực Sơn 
Lộc, phường Sơn Lộc; khu cửa hàng lương thực 
Xuân Khanh, phường Xuân Khanh; khu đất xen 
kẹt Bãi Bóng, xã Kim Sơn; khu tái định cư phục 
vụ GPMB dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh và một 
số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường 
Lâm, thị xã Sơn Tây; khu TĐC-DV06; TĐC-DV07 
và TĐC-DV08 tại khu đô thị HUD - Sơn Tây). 

Kết quả trúng đấu giá 52 thửa đất với tổng 
diện tích 5.966,9m2, tổng số tiền trúng đấu giá 
149,985 tỷ đồng/83,39 tỷ đồng kế hoạch được 
giao  (đạt 180% kế hoạch thành phố và thị xã 
giao). Số tiền khách hàng đã nộp vào ngân sách 
Nhà nước (NSNN) (tính đến ngày 20/11/2021) 
là 70,892 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy mỗi một dự án khi triển 
khai, trong công tác GPMB chắc chắn đều không 
thể đáp ứng được hết yêu cầu của người dân. Vì 
vậy trong quá trình thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, TTPTQĐ thị xã Sơn Tây luôn 
cố gắng quan tâm, lắng nghe ý kiến của dân, 
giải quyết sao cho thấu tình đạt lý nhất, phối 
hợp tốt với chính quyền trong việc GPMB để 
bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, để góp phần thúc đẩy 
công tác GPMB thuận lợi, góp phần quan trọng 
thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã, 
Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây đã đặt ra nhiều 
phương hướng, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó 
tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải 
quyết dứt điểm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư một số dự án còn dang dở; có giải 
pháp nghiên cứu lập quy hoạch dự án đầu tư 
một số khu dân cư, hạn chế tối đa vướng mắc 
khi triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật của một số tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có đất thu hồi GPMB.

Với việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm 
vụ của mình, từ khi thành lập đến nay TTPTQĐ 
thị xã Sơn Tây đã ghi dấu được nhiều kết quả về 
quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất công, đóng 
góp rất lớn trong công tác bồi thường, GPMB tạo 
quỹ đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng khu, 
cụm công nghiệp, giao thông trên địa bàn, từ đó 
kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xây dựng thị 
xã Sơn Tây ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây:  
VÀO CUỘC TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ 
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Thị xã Sơn Tây - đô thị xanh - sạch - đẹpThị xã Sơn Tây - đô thị xanh - sạch - đẹp

Thành ViênNHỮNG NĂM QUA, THỊ XÃ SƠN TÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG 
ĐỊA PHƯƠNG TẠO ĐƯỢC BƯỚC ĐỘT PHÁ MẠNH MẼ VỚI RẤT 
NHIỀU ĐỔI THAY: KINH TẾ PHÁT TRIỂN, CƠ SỞ HẠ TẦNG NGÀY 
CÀNG HOÀN THIỆN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN NÂNG CAO 
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN. CÓ ĐƯỢC THÀNH QUẢ ĐẦY 
TỰ HÀO ĐÓ PHẢI KỂ ĐẾN VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TRUNG TÂM 
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (TTPTQĐ) THỊ XÃ SƠN TÂY TRONG CÔNG 
TÁC THAM MƯU CHO UBND THỊ XÃ, TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC 
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GPMB) TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH BÀN GIAO 
CHO NHÀ ĐẦU TƯ.
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Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiền thân 
là Trạm mắt Thanh Hóa được 
thành lập tháng 06 năm 1964. Tuy 
bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, 

thách thức nhưng cán bộ và người lao động 
đã có nhiều cố gắng vươn lên, tạo được bước 
chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đem lại kết quả 
khả quan. Năm 2005, UBND tỉnh Thanh Hóa ra 
Quyết định thành lập Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 
số 3596/QĐ-UBND ngày 22/11/2005, có địa chỉ 
số 125 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, 
TP. Thanh Hóa, với quy mô 70 giường bệnh và 
thực hiện 2 chức năng nhiệm vụ được giao: Chỉ 
đạo tuyến thực hiện công tác khám và điều trị 
các bệnh dự phòng về mắt cho nhân dân toàn 
tỉnh; thực hiện khám và thu dung, bệnh nhân 
điều trị tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Chặng đường 40 năm xây dựng và phát 
triển (1964 - 2004) được sự quan tâm của Trung 
ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và các 
ngành hữu quan, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ 
lực lớn của BGĐ Bệnh viện và CBVC, Bệnh viện 
Mắt Thanh Hóa đã khẳng định về quy mô, năng 
lực và áp dụng KHCN hiện đại trong thời kỳ 4.0, 
đáp ứng với yêu cầu khám và điều trị cho nhân 
dân.

Bệnh viện mắt tỉnh Thanh Hóa được UBND 
tỉnh phê duyệt nâng cấp tăng giường bệnh điều 
trị lên 120 giường bệnh, với 9 khoa lâm sàng, 
cận lâm sàng và 5 phòng chức năng. Về đội 
ngũ cán bộ, y bác sỹ có trình độ chuyên môn 
cao đạt chuẩn và trên chuẩn. Có bề dày về kinh 
nghiệm, tâm huyết, đảm bảo đạo đức nghề 
nghiệp “Lương y như từ mẫu”. Với tổng số CBVC 
135 người, bao gồm: Bs 26 người – trong đó Bs 
CKII: 3 người; Bs CKI: 6 người; Thạc sỹ: 7 người; 
Bs CK định hướng: 10 người; ĐDKTV: 71 người, 
trong đó CNĐD: 7 người;  62 ĐDV Trung học; 

Dược sỹ: 11 người; trong đó Dược sỹ Đại học 
2 người, Dược sỹ Trung học 9 người và cán bộ 
hành chính 19 người, trong đó CNKT: 8 người, 
cán bộ khác: 9 người. Ban lãnh đạo gồm 4 đồng 
chí gồm Gám đốc Bệnh viện - Thầy thuốc ưu tú 
Phạm Văn Dung và 3 Phó Giám đốc. 

Khuôn viên Bệnh viện gồm 3 tòa nhà đã 
có và xây dựng mới 1 tòa nhà 8 tầng với diện 
tích 5.200m2 với 150 giường bệnh phục vụ cho 
công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện luôn ưu 
tiên đầu tư cho con người để có trình độ chuyên 
môn cao và mua sắm trang thiết bị y tế, các 
loại máy hiện đại tân tiến như: Hệ thống máy 
phẫu thuật PHACO, Hệ thống máy cắt dịch tính, 
Hệ thống Lazer, máy chụp cắt lớp đáy mắt và 
máy siêu âm A-B… phục vụ cho các dịch vụ kỹ 
thuật cao tại bệnh viện, giảm tải cho bệnh nhân 
không phải vượt tuyến.

Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao hàng năm 
20.000 lượt người đến khám bệnh. Qua số liệu 
tổng kết bình quân mỗi năm, bệnh viện thu 
dung bệnh nhân đến khám 24.000 - 25.000 
lượt, vượt chỉ tiêu 124 - 125%; điều trị nội trú chỉ 
tiêu giao 3.500 lượt; thu dung bệnh nhân đến 
điều trị nội trú 4.500 - 4.700 lượt người, vượt 
chỉ tiêu 130 - 135%, cùng với đó Ban Giám đốc 
bệnh viện xây dựng kế hoạch cho cán bộ đi đào 
tạo nâng cao chuyên ngành nhãn khoa tại các 
cơ sở đào tạo chất lượng cao và uy tín. Kết quả, 
đã được đào tạo: 3 Bs CKII; 5 Bs Nhãn khoa; 
5 Bs CKI và 7 Thạc sỹ nhãn khoa … BGĐ bệnh 
viện tạo điều kiện tốt nhất để các bác sỹ đi sâu 
vào nghiên cứu đề tài khoa học sáng kiến, kinh 
nghiệm để không ngừng đổi mới nâng cao chất 
lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh. BGĐ 
bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức nhân 
đạo phi Chính phủ, triển khai được nhiều dự án 
chăm sóc mắt cho nhân dân trên địa bàn toàn 
tỉnh có giá trị và hiệu quả cao nhất như: Dự án 
CBM về “chăm sóc mắt toàn diện” cho nhân dân 
ở 2 huyện Thọ Xuân và Tĩnh Gia; Dự án FHF về 

phẫu thuật quặm xóa mù miễn phí cho bệnh 
nhân toàn tỉnh; Dự án ITI của Tổ chức Mắt hột 
Quốc tế, giúp đỡ và điều trị bệnh mắt hột cho 
toàn dân và tổ chức nhân đạo khác, tài trợ phẫu 
thuật đục tinh thể xóa mù cho nhân dân trong 
tỉnh. 

Với sự đổi mới vượt bậc phát triển không 
ngừng về KHKT hiện đại, cùng với đội ngũ cán 
bộ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, giàu 
kinh nghiệm, luôn giữ đạo đức nghề nghiệp 
trong sáng “Tất cả vì người bệnh thân yêu”, đội 
ngũ đầu quân cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 
sẵn sàng đảm nhiệm những khâu kỹ thuật cao 
tại bệnh viện, đã đem lại hiệu quả đáng ghi 
nhận. Bệnh nhân không phải chuyển tuyến đến 
bệnh viện Trung ương như trước đây.

Điều vinh dự và tự hào của Bệnh viện Mắt 
Thanh Hóa là từ năm 2005 - 2013, bệnh viện 
được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, các cấp 
ngành và UBND tỉnh trao tặng nhiều phần 
thưởng cao quý: Cờ thi đua; Danh hiệu “Xuất 
sắc toàn diện”, HCLĐ Hạng Ba (1998-2002); 
HCLĐ Hạng Nhì (2006-2010); HCLĐ Hạng Nhất 
(2013-2017), ngoài ra còn nhiều phần thưởng 
cao quý khác dành cho Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Công đoàn, Phụ nữ và CCB …

Với sự cố gắng nỗ lực hết mình, Bệnh viện 
Mắt Thanh Hóa đã đem lại ánh sáng, niềm vui 
và hạnh phúc cho người bệnh. Bệnh viện Mắt 
ngày nay đã trở thành “địa chỉ đỏ” - nơi nhân 
dân gửi trọn niềm tin.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa:  
"ĐỊA CHỈ ĐỎ" NƠI ĐEM LẠI ÁNH SÁNG
NIỀM VUI - HẠNH PHÚC CHO BỆNH NHÂN

Ngọc Lanh

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
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Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên
Các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tình 

hình lao động việc làm, diễn biến tư tưởng 
trong CNVCLĐ; giám sát việc thực hiện chế độ 
chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
chính đáng của CNLĐ.

Công tác thương lượng, ký kết và nâng cao 
chất lượng TƯLĐTT được chú trọng. Qua việc ký, 
thương lượng TƯLĐTT chế độ phúc lợi của người 
lao động được đảm bảo như: Tiền thưởng, tiền 
ăn ca, tiền chuyên cần, hỗ trợ con nhỏ dưới 12 
tháng tuổi, hỗ trợ xăng xe... góp phần thúc đẩy 
quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định.

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và 
người lao động” tiếp tục được triển khai sâu 
rộng trong toàn hệ thống, các cấp Công đoàn 
đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa 
Chương trình, đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền đến đoàn viên, người lao động.

Chính vì vậy, các cấp Công đoàn đã đẩy 
mạnh nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng 
công nhân 2022. Tháng Công nhân năm 2022 
theo chủ đề  “Tiên phong, sáng tạo, trách 
nhiệm, an toàn, thích ứng”; đồng hành cùng 
doanh nghiệp thực hiện tốt Tháng hành động 
về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ 
đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi 
làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tiếp tục 
rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, 
tiền lương, việc thực hiện chế độ chính sách 
đối với đoàn viên, người lao động ở các doanh 

nghiệp. Đề xuất hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời các 
trường hợp đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn; tăng cường hoạt động xã hội, từ 
thiện, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”; tiếp 
tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương 
trình phúc lợi cho đoàn viên. Đảm bảo mỗi công 
đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở phải có ít nhất 1 việc làm cụ thể vì lợi ích của 
người lao động.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và 
NLĐ

Theo ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Thái Bình: Thời gian tới, các cấp Công đoàn 
tiếp tục chủ động phối hợp và đồng hành cùng 
người sử dụng lao động triển khai các giải pháp 
vừa đảm bảo an toàn cho người lao động tại nơi 
làm việc, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn 
định việc làm, nâng cao thu nhập và nâng cao 
năng suất lao động; chăm lo, bảo vệ và hỗ trợ 
người lao động gặp khó khăn do mất việc làm, 
ngừng việc, đặc biệt là lao động nữ đang mang 
thai, nuôi con nhỏ, bị ốm đau, bệnh tật; đề xuất 
nâng cao chất lượng bữa ăn ca đảm bảo dinh 
dưỡng, sức khoẻ cho người lao động. Lựa chọn 
các hình thức phù hợp để tăng cường công tác 
đối thoại định kỳ, thương lượng, ký kết thỏa ước 
lao động tập thể; phát triển đoàn viên, thành 
lập Công đoàn cơ sở.

Ðể tăng cường các giải pháp hỗ trợ công 
nhân, người lao động nhanh chóng ổn định 
cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần, vật 
chất, góp phần vào sự phát triển của doanh 
nghiệp, địa phương cũng như đất nước, Chủ 

tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng đề 
nghị các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan 
tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn 
và hoạt động Công đoàn; chỉ đạo, phối hợp dự 
báo những khó khăn của công nhân, Công đoàn 
để có hỗ trợ cụ thể về cơ chế, chính sách, nhất 
là liên quan quá trình Việt Nam thực thi các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới, tổ chức đại 
diện người lao động ngoài hệ thống Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam; thường xuyên rà soát 
nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các 
thế lực phản động, không để kẻ xấu lợi dụng, 
kích động trong công nhân lao động; quan tâm 
phối hợp xử lý ngay từ đầu tranh chấp lao động 
trong doanh nghiệp.

Chính phủ và các địa phương cần xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung và có giải pháp triển khai 
quyết liệt, hiệu quả các chính sách bảo đảm ổn 
định việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động. Việc quan tâm chăm lo ổn định 
việc làm, đời sống vật chất, tinh thần sẽ giúp 
công nhân, lao động yên tâm gắn bó với doanh 
nghiệp, gắn bó với địa phương nơi làm việc, lao 
động với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng 
suất cao, chất lượng tốt. Ðó chính là động lực 
rất quan trọng để phục hồi, phát triển kinh tế 
- xã hội.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần có những biện 
pháp  kiểm soát sự tăng giá các mặt hàng thiết 
yếu, bất động sản để không kéo theo sự tăng 
giá của các dịch vụ khác ảnh hưởng nghiêm 
trọng đời sống người lao động. Chính phủ cần 
giao các bộ, ngành phối hợp Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, các địa phương nghiên 
cứu thực tế, khách quan, toàn diện việc làm, 
đời sống của người lao động tại các khu công 
nghiệp để đề xuất các chính sách dài hạn cho 
đối tượng lao động nhập cư, không chỉ bảo đảm 
nguồn nhân lực hiện tại mà còn chăm lo nguồn 
nhân lực cho tương lai.

Chú trọng, chăm lo tốt hơn 
đời sống CBVCLĐ trong tình hình mới

Trương Hưng
THỜI GIAN QUA,MẶC DÙ CÒN CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN DO 

DỊCH COVID-19, CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐÃ NỖ LỰC 
TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC NHẰM QUAN TÂM, 
CHĂM LO ĐẾN ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN, GIÚP ĐOÀN VIÊN, 
CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG (CNVCLĐ) YÊN TÂM CÔNG TÁC, 
TIẾP TỤC CỐNG HIẾN ĐỂ GÓP PHẦN ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH, BẢO VỆ 
SỨC KHỎE VÀ TÍNH MẠNG CỦA NHÂN DÂN.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (bên phải) 
trao 300 suất quà cho công nhân lao động Thái Bình. Ảnh B.M.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn huyện, lãnh đạo xã, đồng nghiệp tặng quà 
chúc mừng gia đình anh Phạm Văn Duy về nhà mới. Ảnh B.M
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Tọa lạc trên mặt đường vành đai 
thành phố Ninh Bình, Nhà hàng 
Hoa Lư quán, với các món ăn 
chuyên về thịt dê, luôn nhộn nhịp 

đón khách.
Đúng như tên gọi, Nhà hàng Hoa Lư quán 

mang một không gian mát mẻ của làng quê Việt 
với những món ăn chuyên về thịt dê, đặc sản của 
vùng quê Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình. Ngay 
giữa lòng Hoa Lư, phong cách ẩm thực thịt dê 
của quán như hiện lên bức tranh quê, tạo nên 
một nét riêng biệt của nhà hàng, khiến mỗi thực 
khách có thể cảm nhận được nét thân quen của 
làng quê mỗi khi đến đây thưởng thức các món 
ăn ngon. Những món ăn nổi tiếng được chế biến 
từ dê của nhà hàng là sự pha trộn giữa nét dân 
dã của làng quê với sự xa hoa của thành thị, là 
nét chấm phá thu hút thực khách. Ẩm thực đặc 
sắc cùng không gian thoáng đãng chắc chắn sẽ 
là trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

Nhà hàng Hoa Lư quán được mở cửa từ 
năm 2010, tách từ cơ sở 1 ở Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc. Theo chủ nhà hàng, trong quá trình đi lao 
động nhiều nơi, anh đã nảy ra ý tưởng mở nhà 
hàng ngay tại quê hương mình. Đến hiện tại, 
anh đã mở cơ sở 3 ở Tokyo, Nhật Bản. Sở hữu 

một khuôn viên bên cạnh hồ núi Lớ - đường vào 
ngã tư Tràng An, Hoa Lư quán rất bắt mắt, dễ 
thấy. Khi bước vào nhà hàng, tất cả đều bình 
dị, tự nhiên, nhẹ nhàng, gợi nhớ về một miền 
quê bình yên trong ký ức mỗi người. Với nét 
đặc trưng rất riêng, nhà hàng không chỉ thu hút 
thực khách trong tỉnh Ninh Bình mà còn đón 
các thực khách từ khắp các miền quê mỗi khi về 
Tràng An, Bái Đính vãng cảnh. 

Bên cạnh những món ăn dân dã giữ trọn vẹn 
hồn quê, đầu bếp của nhà hàng cũng chính là 
chủ nhà hàng, anh Trịnh Văn Huấn (43 tuổi) đã 

biến tấu nguyên liệu thành những món ăn hấp 
dẫn, dựa trên các nguyên liệu quen thuộc từ 
khắp các miền quê Việt. Nhìn qua thực đơn của 
nhà hàng, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi chỉ từ 
nguyên liệu thịt dê mà có thể chế biến nên rất 
nhiều món. Ngoài ra chủ nhà hàng còn chế biến 
nhiều món ăn thông thường khác như các món 
gà quay, cá hấp, chim quay, bò xào và các món 
hải sản…

Có thể nói, những món ăn ngon, ngọt, đặc 
trưng cho vị quê hương đầm ấm của Hoa Lư 
quán là sự chăm chút tỉ mỉ cho từng món ăn 
của chủ nhà hàng, là một trong những yếu tố 
mang đến nét hài hòa với không gian thanh 
bình, mang đến sự thích thú cho thực khách khi 
đến với nhà hàng. Tất cả được kết hợp với nhiều 
loại hương vị để chế biến nên các món ăn từ thịt 
dê thơm ngon và các món hải sản hấp dẫn.

Với không gian dân dã, món ăn ngon, phong 
cách phục vụ chuyên nghiệp của Nhà hàng Hoa 
Lư quán đã tạo nên một bức tranh quê hoàn 
hảo, đem lại những phút giây thư giãn tuyệt vời 
nhất cho thực khách và gia đình khi ghé đến đây.

Thanh Hải

Theo đó người tham gia BHYT hộ 
gia đình khi sử dụng dịch vụ này có 
thể tự gia hạn thẻ BHYT của mình 
với tài khoản đã đăng ký trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia và Hệ thống BHXH sẽ tự 
tính mức giảm trừ, số tiền phải đóng và người 
tham gia BHYT còn có thể thanh toán trực tuyến 
qua ngân hàng hoặc trung gian thanh toán. Khi 
thanh toán thành công, Hệ thống BHXH nhận 
được chứng từ điện tử từ ngân hàng sẽ tự động 
gia hạn thẻ cho người tham gia theo quy định 
và Thông báo kết quả gia hạn thành công tới 
người kê khai. Thủ tục giảm trừ mức đóng trong 
gia hạn thẻ  BHYT theo hộ gia đình  trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 6 bước: 

Bước 1: Đăng ký tài khoản (trường hợp cá 
nhân chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công BHXH). Nếu 
đã có tài khoản, thực hiện việc đăng nhập: Truy 
cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc địa 
chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn 

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ thanh toán trực 
tuyến theo 2 cách

Cách 1: Người sử dụng đăng nhập Cổng 
Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và chọn mục: 

“ĐÓNG BHXH ĐIỆN TỬ”, sau đó chọn “Gia hạn 
thẻ BHYT theo HGĐ tích hợp giảm trừ mức 
đóng”. 

Cách 2: Người tham gia đăng nhập vào Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. Chọn dịch vụ “Thanh 
toán trực tuyến”, chọn “Đóng BHXH tự nguyện 
và BHYT theo hộ gia đình”, chọn mục “Gia hạn 
thẻ BHYT theo hộ gia đình”. Cổng Dịch vụ công 
quốc gia thực hiện điều hướng sang Cổng Dịch 
vụ công của BHXH Việt Nam. 

Bước 3: Người tham gia kê khai thông tin 
chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình theo 
hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt 
Nam. 

Bước 4: Xác thực thông tin Sau khi kê khai 
thông tin đầy đủ theo yêu cầu, người tham gia 
thực hiện xác nhận thông tin

 - Trường hợp xác thực các thông tin các 
thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư có 
cùng đăng ký thường trú hoặc có cùng đăng ký 
tạm trú là đúng sẽ thông báo: 

+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành 
viên

+ Số tiền phải đóng của từng thành viên hộ 
gia đình theo thứ tự được giảm trừ mức đóng 
BHYT hộ gia đình. 

- Trường hợp xác thực thông tin các thành 
viên trong CSDL quốc gia về Dân cư không cùng 

đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng 
ký tạm trú Hệ thống thông báo đến người kê 
khai: Các thành viên kê khai không cùng địa 
chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú 
trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ 
trực tiếp với cơ quan công an nơi cư trú để được 
hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin nơi 
cư trú của các thành viên”. 

Bước 5: Thanh toán sau khi xác thực thông 
tin thành công, người tham gia chọn “Thanh 
toán” và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn 
(người tham gia có thể lựa chọn ngân hàng 
hoặc qua trung gian thanh toán). Thanh toán 
thành công, ngân hàng/trung gian thanh toán 
thông báo đến người kê khai: Biên lai thu tiền. 

Bước 6: Khi hệ thống BHXH nhận được 
chứng từ điện tử từ ngân hàng, Hệ thống BHXH 
tự động thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho người 
tham gia theo quy định và Thông báo kết quả 
gia hạn thành công tới người kê khai.

THỦ TỤC GIA HẠN THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH 
GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

ẨM THỰC QUÊ NHÀ - NHÀ HÀNG HOA LƯ QUÁN

Nam Hà - BHXH tỉnh Thanh Hóa

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỪA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 
1231/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIA HẠN THẺ BHYT THEO 
HỘ GIA ĐÌNH TÍCH HỢP GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRÊN CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Nhà hàng Hoa Lư Quán tại Ninh Bình.
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Với sứ mệnh “Đem lại lợi ích, tiện 
ích tốt nhất cho khách hàng, cổ 
đông, người lao động và cộng 
đồng xã hội”, bên cạnh việc duy 

trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn, BIDV 
đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì 
cộng đồng; lan tỏa tầm nhìn, định hướng của 
BIDV. 

Trong những năm qua, BIDV Thanh Hóa 
cũng như hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh đã 
có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng 
đồng như: thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình 
chính sách ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; tặng 
quà, trao học bổng cho học sinh, trẻ em vùng 
cao, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng 
nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn; 
tặng máy vi tính, đồ dùng, trang thiết bị dạy học 
cho các trường học; tài trợ xây dựng công trình 
lớp học, nhà bán trú; ủng hộ quỹ hội của các 
tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh... với giá trị 
hàng chục tỉ đồng. 

Đánh dấu chặng đường 65 năm thành lập 
(27/5/1957 – 27/5/2022), BIDV Thanh Hóa cùng 
với hệ thống BIDV triển khai chuỗi chương trình 

an sinh xã hội “BIDV - Cho cuộc sống xanh” bao 
gồm: Chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, 
xây dựng “Nhà cộng đồng tránh lũ” và “Nước 
ngọt cho cuộc sống xanh”. Ngoài ra, BIDV còn 
trao tặng 65 xe cứu thương cho các tỉnh, thành 
trong cả nước.

Tại tỉnh Thanh Hóa, xe cứu thương đã được 
trao cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc vào 
ngày 15/5/2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa 
thiết thực, giúp bệnh viện có thêm phương tiện 
để hỗ trợ vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân một 
cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao 
chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Ngày 22/5/2022, BIDV đã thực hiện trao tặng 
10 ngôi nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 500 triệu 
đồng cho thành phố Sầm Sơn. Cùng ngày, BIDV 
Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ 
chức Lễ phát động trồng 5.500 cây phòng hộ 
ven biển tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Hới, 
đê biển Quảng Cư và bãi biển Quảng Hùng, dự 
kiến tại tỉnh Thanh Hóa BIDV sẽ trồng 6.500 
cây xanh, nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỉ 
cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng 
Chính phủ.

Cũng trong tháng 5/2022, đoàn thanh niên 
BIDV Thanh Hóa đã đến thăm và tặng 2 bộ 
máy tính cho Công an thị trấn Sơn Lư, và Công 
an xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa, trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho em Lò Văn 
Thắng, học sinh Trường THPT Quan Sơn - là học 
sinh nghèo vượt khó của huyện. 

Bên cạnh đó, trong năm 2022, BIDV Thanh 
Hóa sẽ thực hiện triển khai tài trợ xây dựng 100 
nhà tình nghĩa cho người nghèo tại tỉnh nhà với 
tổng giá trị dự kiến là 5 tỉ đồng.

Luôn chú trọng hoạt động kinh doanh, không 
ngừng mở rộng mạng lưới và nâng tầm thương 
hiệu, đồng thời không quên trách nhiệm vì cộng 
đồng, trong thời gian tới BIDV Thanh Hóa sẽ 
tiếp tục thực hiện nhiều chương trình an sinh xã 
hội ý nghĩa tại tỉnh nhà, đồng hành cùng chính 
quyền địa phương trong việc nâng cao đời sống 
nhân dân và ổn định an sinh xã hội.

BIDV Thanh Hóa luôn được cán bộ và nhân 
dân ghi nhận và đánh giá cao.

BIDV Thanh Hóa: 
Luôn đồng hành vì cộng đồng

Triều Nguyệt

Ngày 22/5/2022, Giám đốc Lê Ngọc Vân - BIDV Thanh Hóa đã thực hiện trao 
tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 500 triệu đồng cho thành phố 

Sầm Sơn.

BIDV Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động trồng 5.500 cây phòng hộ ven biển 
tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Hới, đê biển Quảng Cư và bãi biển.

Lãnh đạo ngân hàng BIDV Thanh Hóa Hóa trao xe cứu thương 
cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc vào ngày 15/5/2022.
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Có thể nói, công tác 
QLTT là công tác đấu 
tranh đầy cam go trên 
nhiều mặt trận. Các 

hoạt động kinh doanh trái phép, 
sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng, khâu vệ sinh an 
toàn thực phẩm... diễn biến phức 
tạp, với phương thức thủ đoạn 
ngày càng tinh vi, các đối tượng 
vi phạm ngày càng manh động, 
liều lĩnh ... Trước tình hình đó, lực 
lượng QLTT Thanh Hóa đã chủ 
động, sáng tạo, đổi mới phương 
thức quản lý, điều hành, bám sát 
chỉ đạo của cấp trên... Phối hợp 
chặt chẽ cùng các ngành, cơ quan 
chức năng có liên quan, tập trung 
theo dõi diễn biến của thị trường, 
phát hiện và xử lý kịp thời các hành 
vi, vi phạm theo quy định của pháp 
luật. Chủ động nắm bắt tình hình 
cung cầu hàng hóa và giá cả, nhất 
là những mặt hàng thiết yếu phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng trong mùa du 
lịch hè. Tích cực phát hiện những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm để có giải 
pháp xử lý kịp thời.

Để đạt được những kết quả 
trên, công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, phổ biến pháp luật về hoạt 
động thương mại luôn được xác 
định là nhiệm vụ trọng tâm, phải 
được tiến hành đồng bộ, đa dạng 
hóa về hình thức, phong phú hóa 
về chuyên đề, sâu sắc về nội dung. 
Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thanh 
Hóa và các cơ quan thông tấn báo 
chí Trung ương đóng trên địa bàn, 
kịp thời đưa tin về diễn biến thị 
trường, cung cầu, giá cả hàng hóa, 
kết quả kiểm tra, kiểm soát, vụ 
việc điển hình về hàng cấm, hàng 
nhập lậu, hàng giả... Chuyên mục 
“Chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả - bảo vệ người tiêu 
dùng” được phát sóng định kỳ 
vào 20h15 thứ 6 hàng tuần, trong 
chương trình Thời sự của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Thanh Hóa 
là kênh thông tin hữu ích, được tổ 
chức, cá nhân kinh doanh và người 
tiêu dùng nhiệt tình hưởng ứng, có 
ý kiến phản hồi tốt, góp phần tạo 
sự chuyển biến tích cực về nhận 

thức và ý thức chấp hành các quy 
định pháp luật.

“Trong quá trình kiểm tra, lực 
lượng QLTT cũng đã kết hợp lồng 
ghép công tác tuyên truyền, cùng 
với việc cho tổ chức, cá nhân thực 
hiện ký cam kết mặt hàng vật tư, 
trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe 
để phòng chống dịch; tiếp tục thực 
hiện ký cam kết các mặt hàng thiết 
yếu như lương thực, thực phẩm, 
xăng dầu, thuốc tân dược về niêm 
yết giá và bán theo giá niêm yết, 
không găm hàng, đầu cơ tích trữ, 
tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất 
thiệt nhằm trục lợi, hàng hóa phải 
có đầy đủ chứng từ nguồn gốc xuất 
xứ, đảm bảo đúng chất lượng theo 
quy định.”. Ông Nguyễn Văn Hùng - 
Quyền Cục trưởng Cục QLTT Thanh 
Hóa chia sẻ. 

Với mục tiêu vì một thị trường 
lành mạnh, nhiệm vụ kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, xử lý vi 
phạm pháp luật luôn được thực 
hiện quyết liệt. Tiếp tục thực hiện 
nghiêm, có hiệu quả các kế hoạch, 
văn bản chỉ đạo mà Cục QLTT tỉnh 
Thanh Hóa đã ban hành, trong 
đó trọng tâm là: Kế hoạch kiểm 
tra định kỳ năm 2022 (kết quả 
kiểm tra 139 cơ sở/374 cơ sở, xử 
lý 22 cơ sở, phạt VPHC: 51,3 triệu 
đồng); Kế hoạch kiểm tra chuyên 
đề đối với mặt hàng phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 
(Kết quả kiểm tra 1 cơ sở/53 cơ sở, 
chấp hành tốt). Trong 5 tháng đầu 
năm 2022, lực lượng QLTT Thanh 

Hóa đã tiến hành kiểm tra 645 vụ 
việc, trong đó, xử lý 506 vụ việc vi 
phạm, với tổng số tiền thu 1.974,4 
triệu đồng. Công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại trong tình hình mới cũng được 
triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. 
Cán bộ QLTT luôn có “chân rết” tại 
các điểm, sẵn sằng thực hiện kiểm 
tra đột xuất và xử lý vi phạm một 
cách triệt để. 

Bên cạnh đó, công tác an toàn 
thực phẩm, đặc biệt tập trung vào 
các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm 
thương mại, kho chứa hàng đông 
lạnh, những cơ sở chế biến thức 
ăn chín nói chung; các cơ sở nhập 
khẩu, kinh doanh thực phẩm đông 
lạnh; các cơ sở kinh doanh thực 
phẩm đường phố, các mặt hàng có 
nhu cầu cao trong phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 như: Khẩu 
trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn, 
áo quần bảo hộ y tế, dung dịch sát 
khuẩn, diệt khuẩn… cũng được 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Theo dõi, đôn đốc các thành 
viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các 
huyện, thị xã, thành phố bám sát 
diễn biến thị trường, tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 
đảm bảo cân đối cung cầu, giá cả 
hàng hóa. Đối với mặt hàng xăng 
dầu, Cục QLTT xây dựng phương 
án, kế hoạch, giám sát chặt chẽ các 
đơn vị kinh doanh xăng dầu, xử lý 
nghiêm các hành vi găm hàng chờ 

tăng giá, trục lợi. 
Trước tình hình diễn biến phức 

tạp của thị trường, nhất là thời 
điểm ngành du lịch đang bùng nổ 
mạnh mẽ như hiện nay, Cục QLTT 
Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ quan, đơn vị liên quan... 
Tăng cường hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát việc chấp hành các quy 
định pháp luật về giá; yêu cầu các 
cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết 
công khai giá dịch vụ và bán đúng 
giá niêm yết; không bán hàng, thu 
tiền các dịch vụ cao hơn giá niêm 
yết; không nâng giá hoặc không 
công khai giá, ép giá, ép khách tại 
các khu vực du lịch; không để xảy 
ra tình trạng các đơn vị lưu trú, 
kinh doanh du lịch găm giữ phòng 
khách sạn, gây khan hiếm và tăng 
giá dịch vụ quá mức, vượt cao hơn 
mặt bằng chung trong nước, trong 
khu vực, làm ảnh hưởng xấu đến 
hình ảnh du lịch tại các địa phương 
nói riêng và thương hiệu du lịch 
Thanh Hóa nói chung.

Song song với công tác chỉ 
đạo, đôn đốc, kiểm tra triển khai 
thực hiện, Cục QLTT Thanh Hóa 
thường xuyên tăng cường công tác 
giáo dục tư tưởng chính trị, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, nâng 
cao chất lượng hoạt động công vụ 
của công chức QLTT với phương 
châm “rèn tác phong chính quy, 
luyện ứng xử văn hóa”. Nghiêm 
cấm các hành vi cố ý gây khó khăn 
cho các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh; các hành vi bao che, tiếp 
tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong 
quá trình thực thi công vụ của cán 
bộ, công chức trong các lực lượng 
chức năng.

Chấn chỉnh kịp thời những sai 
sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm 
tra, kiểm soát thị trường đồng thời 
biểu dương các cá nhân, đơn vị có 
thành tích xuất sắc. Trong tháng, 
Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tiến 
hành kiểm tra nội bộ định kỳ việc 
chấp hành pháp luật trong hoạt 
động công vụ và kiểm tra thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính đối với Đội QLTT số 7 và 
Đội QLTT số 11. “Có khen thưởng, 
có kỷ luật. Tất cả phải thực hiện 
thật nghiêm minh, đúng quy định 
pháp luật để làm gương cho cán 
bộ soi mình. Tuyệt đối không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ông 
Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục 
trưởng Cục QLTT Thanh Hóa nhấn 
mạnh.

Với cách làm bài bản, chủ động, 
sáng tạo, Cục QLTT Thanh Hóa đã 
và đang góp phần không nhỏ trong 
việc bình ổn thị trường tiêu dùng 
trong toàn tỉnh, giảm thiểu tối đa 
các vi phạm pháp luật trong sản 
xuất kinh doanh thương mại, đảm 
bảo an sinh xã hội, phát triển kinh 
tế.

Quản lý thị trường Thanh Hóa:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, 
KIỂM SOÁT CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Yến Hoàng

THANH HÓA, VỚI LỢI THẾ LÀ NƠI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HÀNG HÓA 
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, LÀ ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN CỦA DU KHÁCH 
THẬP PHƯƠNG. THỜI GIAN QUA, CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (QLTT) ĐÃ 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHỈ ĐẠO CÁC ĐỘI QLTT LUÔN CHỦ ĐỘNG KIỂM 
TRA, KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ NGUỒN CUNG CẤP HÀNG HÓA TRUNG CHUYỂN 
QUA ĐỊA BÀN, NÊU CAO TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG TRƯỜNG 
HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với những mặt Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với những mặt 
hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên Đán.hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên Đán.
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Câu lạc bộ (CLB) được thành lập từ 
ngày 1/2/2018, CLB Thơ Việt Nam 
– Thơ Hài Đất Việt tiền thân là CLB 
Thơ Hài và những người bạn vui vẻ, 

trực thuộc CLB Thơ Việt Nam là ngôi nhà chung 
của những tâm hồn yêu thơ vui vẻ trên khắp 
mọi miền của đất nước, là nơi để mỗi vần thơ là 
tiếng lòng, là tâm tư, tình cảm của những tâm 
hồn đồng điệu trên từng con chữ. Trong quá 
trình hoạt động, Ban chủ nhiệm đã được đổi 
tên thành CLB Thơ Việt Nam - Thơ Hài Đất Việt 
hoạt động theo điều lệ của CLB Thơ Việt Nam và 
các các văn bản khác có liên quan của cơ quan 
chức năng. Sau gần 5 năm xây dựng và phát 
triển, CLB đã dần lớn mạnh cả về chất lẫn lượng. 
Số hội viên ngày càng đông đảo, cơ sở vật chất 
ngày càng được hoàn thiện với sự ủng hộ của 
các cấp lãnh đạo, chất lượng của các tác phẩm 
ngày càng được nâng cao. CLB Thơ Việt Nam - 
Thơ Hài Đất Việt đã có những bước phát triển 
vượt bậc, tạo được sự yêu mến và tin tưởng của 
Ban lãnh đạo CLB Thơ Việt Nam cũng như của 
người yêu thơ. Trong thời gian qua, CLB đã chú 
trọng hơn về công tác biên tập, nhiều ấn phẩm, 
nhiều tập thơ ra mắt đã có chất lượng cao, có 
nội dung, hình thức phong phú, được biên tập 
một cách chỉnh chu, kỹ lưỡng nhằm mang đến 
cho người đọc những vần thơ lãng mạn,  vui vẻ, 
hài hước và đầy lạc quan.

CLB Việt Nam - Thơ Hài Đất Việt từng bước 

phát triển dựa trên những phương hướng hoạt 
động đúng đắn. Một trong những hoạt động 
thu hút được sự tham gia của hàng ngàn người 
yêu thơ đó là Ngày Thơ Khoán Thủ. Mỗi tuần 
một chủ đề, với câu khoán ấn tượng, Ngày Thơ 
Khoán Thủ đã trở thành điểm hẹn của những 
thi nhân yêu cái đẹp của mỗi vần thơ, lấy thơ 
ca làm động lực, làm niềm vui trong cuộc sống.
CLB cũng đã cho ra mắt thành công 2 tập thơ 
“Những nụ cười vàng“ tập 1 và tập 2 đã được 
đông đảo bạn đọc ủng hộ và đón nhận. Với sự 
quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện Phúc 
Thọ, cùng sự nỗ lực của Ban Chấp hành cũng 
như của các hội viên, CLB Thơ VN Thơ Hài Đất 
Việt cũng đã chính thức ra mắt văn phòng mới 
tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội vào ngày 
17/4/2022. Điều này sẽ trở thành động lực để 
các thành viên cố gắng hơn trong công tác phát 
triển CLB.          

Với một đội ngũ Ban Chấp hành có năng lực, 
một văn phòng hoàn toàn mới, cùng sự nỗ lực 
không ngừng của mọi thành viên, trong thời 
gian tới CLB Thơ Việt Nam - Thơ Hài Đất Việt sẽ 
có những hướng đi mới nhằm thúc đẩy phong 
trào sáng tác thơ ca ngày càng lan tỏa rộng rãi 
hơn, tiếp tục cho ra mắt tuyển tập thơ  “Những 
nụ cười vàng“ tập 3 và Hồn Thơ Đất Việt tập 1, 
tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới hội viên 
ngày càng phát triển hơn nữa. Cùng với sự cố 
gắng của Ban chấp hành và tinh thần đoàn kết 

của tập thể hội viên, chắc chắn CLB Thơ Việt 
Nam - Thơ Hài Đất Việt sẽ ngày càng lớn mạnh, 
mang đến cho người yêu thơ những vần thơ vui 
vẻ lạc quan, làm phong phú thêm đời sống thơ 
ca của người dân Đất Việt.

Tại buổi lễ ra mắt văn phòng nhà thơ Lê Hảo 
Tâm - Chủ tịch CLB đã có 2 tác phẩm, đó là bài 
thơ: 

HỒN THƠ ĐẤT VIỆT
Đón bạn về Phúc Thọ sớm hôm nay 
Dự buổi lễ văn phòng ngày ra mắt 
Trên đất Việt mở vòng tay siết chặt

Buổi tương phùng chìa tay bắt thiện thân 

Các phòng ban luôn chỉ dẫn ân cần 
Tạo điều kiện điểm dừng chân mình tới 
Nhờ ơn Đảng dưới ngọn cờ phấp phới 

Lời thệ tuyên mong đợi lúc xuân về 

Khắc dạ này lưu giữ mãi tình quê 
Lòng tâm huyết đã thề không thay đổi 

Nghĩa huynh muội nguyện cùng nhau sớm tối
Bắc nhịp cầu mở đường lối thi ca 

Ghép vần thơ gửi cung chúc gửi muôn nhà 
An phước hạnh toàn gia nhiều sức khoẻ 

Tình hữu hảo trao nụ cười vui vẻ 
Những tháng năm trên đất mẹ anh hùng.

Tác giả: Lê Hảo Tâm 
Và kết thúc buổi ra mắt văn phòng, nhà thơ 

Lê Hảo Tâm đã đọc bài thơ cảm ơn rất ý nghĩa 
đó là bài thơ:

 XIN CHÂN TRỌNG CẢM ƠN
Thơ Hài Đất Việt đã thành công 
Rộn rã niềm vui cảm kích lòng
Lãnh đạo phòng ban về dự đủ

Xa gần bạn hữu ghé thăm đông 

Tình huynh nghĩa đệ đầy thân ái
Tửu tiễn trà đưa thoả ấm nồng 
Đẩy mạn con thuyền ra biển lớn 
Gom từng hạt cát với non sông.

                                Tác giả: Lê Hảo Tâm 

CLB Thơ Việt Nam- Thơ Hài Đất Việt 
- Nơi hội tụ của những tâm hồn yêu thơ  

Đại tá Nghệ sỹ Nhà thơ Trần Minh Hân - Chủ tịch 
CLB Thơ Việt Nam cùng nhà thơ Lê Hảo Tâm đã 

trao tặng Bảng vàng vinh danh, Kỷ niệm chương, 
Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân hội viên 

CLB Thơ Việt Nam tại buổi lễ.

Nhà thơ Lê Hảo Tâm - Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam - 
Thơ Hài Đất Việt phát biểu tại buổi ra mắt văn phòng.

Hà Loan
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Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh 
Hóa xin trân trọng thông báo:

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 
ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 
03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân 
hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách 
Nhà nước, Agribank triển khai chính sách hỗ 
trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế 
từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm 
hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ lãi suất và thời gian áp 
dụng:

Agribank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 
2%/năm trên lãi suất vay thực tế áp dụng đối 
với các Thoả thuận cho vay và giải ngân từ ngày 
01/01/2022 đến 31/12/2023 và đối với nghĩa 
vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời 
điểm trả nợ phát sinh từ ngày 20/5/2022 đến 
31/12/2023. Agribank sẽ dừng hỗ trợ lãi suất 
sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn 
kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được Ngân 
hàng Nhà nước thông báo, tuỳ theo thời điểm 
nào đến trước.

Đối tượng khách hàng được hỗ trợ 
lãi suất:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường 
hợp sau:

- Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một 
trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh 
quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao 

gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch 
vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp 
chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình 
máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động 
dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây 
dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế 
nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây 
dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản 
quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định 
số 27/2018/QĐ-TTg.

- Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện 

dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công 
nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự 
án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất:
- Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, 

đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định 
của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của 
Agribank về hoạt động cho vay đối với khách 
hàng.

- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay 
bằng đồng Việt Nam, được ký kết Thỏa thuận 
cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, khách 
hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định 
và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước theo các chính sách khác.

- Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi 
suất trong các trường hợp sau: Khoản vay có số 
dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả 
không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả 
nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ 
nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị 
quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay 
chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ 
hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã 
trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư 
lãi chậm trả; Khoản vay được gia hạn nợ không 
được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, 
Agribank luôn tiên phong đồng hành cùng 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chủ động, nỗ 
lực, quyết tâm luôn sẵn sàng, đảm bảo nguồn 
vốn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh được tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn 
vay ưu đãi, từ đó vượt qua khó khăn, phục hồi 
sản xuất và kinh doanh hiệu quả.

Để biết thêm  thông tin chi tiết về chương 
trình, Quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh Agribank 
nơi gần nhất để được giải đáp.

GIÁM ĐỐC
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam -  Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

(Đã ký) 
Nguyễn Thuần Phong

Chương trình hỗ trợ lãi suất 
theo Nghị định 31 của Chính phủ
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Nhà trường đã nghiên cứu và áp 
dụng phối hợp chặt chẽ giữa 
đào tạo tại trường và thực tập tại 
doanh nghiệp, thường xuyên mời 

các chuyên gia từ doanh nghiệp đến trường để 
chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cập nhật cho 
giáo viên và sinh viên các kỹ năng mới, công 
nghệ mới.

 Ngoài ra, phương pháp giảng dạy lý thuyết 
kết hợp thảo luận, thuyết trình, nêu các vấn đề 
để người học tư duy, giải quyết...; kết hợp giảng 
dạy chính khóa với các hoạt động ngoại khóa 
(đi tham quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ, tổ chức các cuộc thi, thành lập các 
câu lạc bộ,...) để tạo sân chơi, cơ hội cho người 
học trao đổi, tiếp cận với thực tế sản xuất nhằm 
nâng cao trình độ, nhận thức của người học về 
lĩnh vực được đào tạo giúp sinh viên, học viên 

yên tâm học tập, yêu ngành, yêu nghề đã chọn.
Hiện Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 

đã xây dựng được mối quan hệ với 50 doanh 
nghiệp, gắn kết giữa đào tạo với thị trường 
lao động thông qua việc ký kết hợp tác với các 
doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, tổ chức 
đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh 
viên sau tốt nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp chủ động tham dự lễ 
tốt nghiệp để tuyển dụng trực tiếp với học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp. Nhà trường cũng định kỳ 
phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 
Phú Thọ tổ chức các sàn giao dịch việc làm và 
ngày hội giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh 
viên. 

Trung bình hằng năm, tỷ lệ học sinh, sinh 
viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp 
có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 

85%, trong đó tỷ lệ sinh viên cao đẳng ra trường 
có việc làm đạt trên 90%. Mức lương khởi điểm 
bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt 
nghiệp đạt 7,0 triệu đồng/tháng, học sinh trung 
cấp sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/tháng. 
Một số ngành, nghề có mức lương khá cao, 
có những nghề ở một số trường sinh viên tốt 
nghiệp ra trường có mức lương lên đến 10 - 15 
triệu đồng/tháng. 

Khả năng có việc làm, thu nhập ổn định của 
học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã góp 
phần khẳng định thương hiệu của nhà trường 
và góp phần thay đổi dần nhận thức của xã hội 
về vai trò của giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ: 
ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần liên minh tiến bộ quốc tế EK- EK Group tổ chức Hội thảo 
“HƯỚNG NGHIỆP ĐÀO TẠO CỬ NHÂN, KỸ SƯ THỰC HÀNH - THỰC TẬP TẠI 

NHẬT BẢN” cho HSSV nhà trường.

Nghĩa Đồng

NẮM BẮT ĐƯỢC XU 
THẾ ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỊ 
TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ ĐÃ THỰC 
HIỆN ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI 
PHÁP, ÁP DỤNG LINH HOẠT 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG 
DẠY NHẰM PHÁT HUY TÍNH 

TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI 
HỌC; PHỔ BIẾN NHẤT LÀ 

PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP 
GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT, 
THỰC HÀNH CƠ BẢN Ở 

TRƯỜNG VỚI THỰC HÀNH, 
THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH 

NGHIỆP. 

Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân 
Đỉnh nằm trên mặt đường Phạm 
Văn Đồng, tại cửa ngõ phía Tây 
Hà Nội, ngay tuyến giao thông 

huyết mạch nối giữa trung tâm Thủ đô và Sân 
bay quốc tế Nội Bài. Đây là tổ hợp các khu nhà 
cao tầng, nhà thấp tầng, nhà vườn, biệt thự và 
vườn hoa công cộng. Hiện tại, phần diện tích 
thương mại tại các tòa nhà cao tầng (OCT1, 
OCT3A, OCT3B) còn một số diện tích trống từ 
74 – 1,000m2 ở tầng 1 và tầng 2, phù hợp để 
mở văn phòng, ngân hàng, phòng trưng bày 
sản phẩm, cửa hàng tiện ích, siêu thị.

Giá thuê: 151.000 – 209.000 VNĐ/m2/tháng 
tùy vị trí.

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà 
B15 Đại Kim

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà B15 Đại 
Kim. Còn trống: 49m2 tại tầng 3, đơn nguyên 
B; 32m2 tại tầng 1, đơn nguyên B.

Tòa nhà B15 Đại Kim Định Công được xây 
dựng trên diện tích 1.350m2, có quy mô 15 
tầng - gồm 2 đơn nguyên A và B. Khu kinh 
doanh thương mại dịch vụ của tòa nhà tại 

tầng 1, 2 và 3 có tổng diện tích 2.413m2 với 
cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh từ bãi đỗ xe, trạm 
bảo vệ, đường giao thông nội bộ và vườn hoa 
cây xanh. Tòa nhà B15 sở hữu cơ sở vật chất 
đồng bộ và hoàn thiện, bao gồm: điều hòa cục 
bộ, hệ thống điện dự phòng, hệ thống PCCC và 
chiếu sáng tiêu chuẩn…

Giá thuê: 174.488 – 209.385 VND/m2/tháng.

Cho thuê văn phòng tại 25 Trương 
Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cho thuê văn phòng tại 25 Trương Hán 
Siêu. Còn trống: 212m2 tầng 2; 104m2 tầng 3; 
30m2 tầng 6.

Tòa nhà cao 6 tầng, được xây dựng theo 
lối kiến trúc văn phòng chuyên nghiệp với 
tổng diện tích sàn khoảng 975m2. Diện tích 
mỗi tầng linh hoạt, phù hợp với nhiều quy mô 
doanh nghiệp và mục đích sử dụng. Cơ sở vật 
chất của tòa nhà 25 Trương Hán Siêu được 
trang bị đầy đủ, bao gồm: điều hòa cục bộ, hệ 

thống điện dự phòng, hệ thống PCCC và chiếu 
sáng tiêu chuẩn…

Giá thuê: 325.000 – 330.000 VND/m2/tháng 
tùy vị trí.

Cho thuê nhà tại quận Hai Bà 
Trưng (Hà Nội)

Cho thuê nhà tại số 3 Nguyễn Huy Tự, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Nhà cao 2 tầng, có sân vườn 
thoáng mát, mặt tiền rộng rãi. Địa điểm phù 
hợp để làm trường mầm non, văn phòng làm 
việc, văn phòng đại diện...

Giá thuê: 105 triệu VND/tháng/cả nhà.
Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Cho thuê 

nhà - Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh 
dịch vụ nhà Hà Nội:

Địa chỉ: 25 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3823 0749

CHO THUÊ VĂN PHÒNG NGAY KĐT CỔ NHUẾ - XUÂN ĐỈNH
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Hiện nay Trung tâm Y tế huyện 
Phù Ninh có 2 chức năng là 
dự phòng và khám chữa bệnh. 
Với phương châm “hướng đến 

người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm cho 
mọi hoạt động”, trung tâm đã triển khai thực 
hiện tốt các chức năng nhiệm vụ. Chất lượng 
khám, chữa bệnh của bệnh viện ngày càng 
được nâng cao, đem lại sự tin tưởng cho người 
bệnh khi đến khám và điều trị tại đây.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 
hướng tới “Sự hài lòng của người bệnh” với tâm 

huyết của người thầy thuốc, lãnh đạo trung tâm 
đã quyết tâm nâng cấp, mở rộng quy mô cơ sở 
vật chất, đầu tư nhiều trang thiết bị khám chữa 
bệnh hiện đại để phục vụ người bệnh.

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 
ngũ cán bộ viên chức, trung tâm đã cử các bác 
sĩ, 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…

Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2022 đã 

triển khai được dịch vụ kỹ thuật mới chuyên 
ngành phẫu thuật nội soi Ngoại khoa, sản khoa 
như: Phẫu thuật nội soi xử trí tràn máu; tràn khí 
màng phổi; Phẫu thuật nội soi gỡ dính - hút rửa 
màng phổi trong bệnh lý mủ màng phổi; Phẫu 
thuật nội soi gây dính màng phổi; Phẫu thuật 
nội soi điều trị máu đông màng phổi; Phẫu 
thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi; Phẫu 
thuật nội soi lấy dị vật phổi - màng phổi; Phẫu 
thuật nội soi khâu thủng dạ dày...

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc toàn diện 
người bệnh được triển khai đồng bộ, có nền 
nếp, công tác khám chữa bệnh được duy trì 
thường xuyên, nhờ đó, lượng người bệnh đến 
khám và điều trị cao hơn năm trước. Trong 5 

tháng đầu năm 2022, số lượt người đến khám 
bệnh tại trung tâm là 24.422 lượt bệnh nhân 
đến khám, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2021 
trong đó: khám BHYT: 19.844 lượt, tăng  41,9 %  so 
với cùng kỳ năm 2021 (13.982 lượt). Khám TPTT: 
4.578 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021 
(2.815 lượt)). 

Số bệnh nhân điều trị nội trú:  5.102 bệnh 
nhân, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2021 
(3.791 bệnh nhân). Tổng số ca phẫu thuật: 610 
ca, tăng 72% so với năm 2021 (353 ca). 

Những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh luôn tập trung 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Nghĩa Đồng

NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH 
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH CHO 
NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN. ĐỒNG THỜI LUÔN LÀM TỐT CHỨC 
NĂNG VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG VIỆC ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
THĂM KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN. TRUNG TÂM ĐÃ TRỞ 
THÀNH ĐỊA CHỈ KHÁM VÀ CHỮA BỆNH UY TÍN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI 
DÂN TRONG KHU VỰC LỰA CHỌN. 

Phú Thọ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH 
TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH
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Xã hội

Ông Bùi Trần Dự, Chủ tịch UBND 
xã Đồng Phong chia sẻ: “Những 
năm qua, xã Đồng Phong đã chủ 
động khai thác tốt các nguồn 

thu trên địa bàn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng 
đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn cấp trên 
giao để tập trung vào phát triển giao thông, y 
tế, trường học, kênh mương cấp thoát nước, chi 
trả đất dịch vụ cho nhân dân... Các tuyến đường 
giao thông được duy trì bảo dưỡng, xây mới, 
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đến nay, 

xã có 100% đường trục xã, trục thôn đã được bê 
tông hóa”.

Cùng với đó, xã Đồng Phong đã tập trung 
chỉ đạo quyết liệt những giải pháp đồng bộ 
trong công tác quản lý đô thị, thường xuyên 
tuyên truyền các quyết định về trật tự an ninh 
đường làng ngõ xóm. Từ đó, mật độ đô thị của 
xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Cảnh quan 
đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, 
nhận thức của nhân dân về giữ gìn nếp sống 
văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác bồi dưỡng giải phóng mặt bằng đầu tư 
xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh Ninh 
Bình và huyện Nho Quan được xã Đồng Phong 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống 
chính trị. Xã Đồng Phong đã chỉ đạo mặt trận 
tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng 
thời tích cực phối hợp hội đồng bồi thường giải 
phóng mặt bằng huyện, kiểm kê, đền bù giải 
phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm của 
xã.

Trong những năm từ 2016-2021, kinh tế của 
xã khá tốt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
bình quân hàng năm cũng đạt ổn định, giá trị 
sản xuất bình quân đầu người hàng năm đạt từ 
6 triệu đến 10 triệu đồng. Năm 2014 xã Đồng 

Phong được công nhận là xã đạt chuẩn nông 
thôn mới của huyện Nho Quan.

Trong thời gian tới, xã Đồng Phong sẽ tập 
trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 
theo hướng lấy dịch vụ, nông nghiệp, cây trồng, 
chăn nuôi làm mũi nhọn. Gắn với xây dựng môi 
trường đô thị văn minh, thân thiện, xã Đồng 
Phong tập trung quản lý và triển khai công 
tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất làm tốt 
công tác quản lý quy hoạch nhằm thu hút đầu 
tư vào nông nghiệp, dịch vụ. Sử dụng có hiệu 
quả quỹ đất để phát triển sản xuất và dịch vụ, 
nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các dự 
án đầu tư vào địa phương, nhất là xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu trung tâm, dịch vụ, đường giao 
thông, điện nước, hệ thống cấp thoát nước, 
xử lý môi trường, các công trình phúc lợi khác. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 
kinh doanh chất lượng, bền vững, thân thiện.

Xã Đồng Phong phấn đấu trong 5 năm tới 
giá trị sản xuất bình quân sẽ tăng hơn nữa so 
với hiện tại. Xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch 
vụ - nông nghiệp. Đặc biệt, xã cố gắng đưa tỷ lệ 
nghèo đến năm 2025 về 0 và giải quyết việc làm 
ổn định cho người dân tại địa phương.

DIỆN MẠO MỚI DIỆN MẠO MỚI 
CỦA XÃ NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ NÔNG THÔN MỚI 
ĐỒNG PHONGĐỒNG PHONG

UBND xã Đồng Phong.

Thanh Hải

XÃ ĐỒNG PHONG (NHO 
QUAN - NINH BÌNH) CÓ HƠN 
1000 HỘ, VỚI HƠN 5000 KHẨU 
SINH HOẠT TẠI 8 THÔN. XÃ 
CÓ TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH 
VỀ NÔNG NGHIỆP, CÂY TRỒNG, 
CHĂN NUÔI, DỊCH VỤ. XÃ TỰ 
HÀO SỞ HỮU MỘT DI TÍCH 
LỊCH SỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LÀ PHỦ TÀU VOI Ở THÔN TRẠI 
LẠO; HỆ THỐNG GIAO THÔNG 
ĐƯỢC KẾT NỐI THÔNG SUỐT 
VỚI CÁC ĐIỂM DU LỊCH NỔI 
TIẾNG NHƯ: VƯỜN QUỐC GIA 
CÚC PHƯƠNG, CHÙA BÁI ĐÍNH, 
KHU DU LỊCH TRÀNG AN, THỦY 
ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HÒA BÌNH.
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Thanh Hải

Xã Gia Sơn là xã miền núi của 
huyện Nho Quan. Toàn xã có 7 
thôn, trong đó có 1 thôn thuộc 
diện đặc biệt khó khăn (thôn 

Hạnh Phúc). Dân số hơn 2000 khẩu, trong đó 
có 121 người là người dân tộc thiểu số thuộc 
các thôn: Đông Minh, Thanh Quyết, Quang 
Trường, Xuân Long, Nga Mai, Ninh Thủy, và có 
62 người thuộc công giáo. Tổng diện tích đất tự 
nhiên toàn xã hơn 7000 ha. Trong đó, đất nông 
nghiệp là hơn 4000 ha, đất lâm nghiệp là 79 ha, 
đất chưa sử dụng là 27 ha.

Đến Gia Sơn hôm nay, những con đường lầy 
lội, ngập bùn đất vào mùa mưa lũ đã được bê 
tông hóa khang trang, rộng rãi; nhiều nhà máy, 
cơ sở sản xuất nhộn nhịp xe cộ vào ra; những 
khu vườn đồi xanh mướt cây trái, tất cả như 
một minh chứng sinh động về sự đổi thay mạnh 
mẽ của vùng đất này.

Trước mắt chúng tôi là hệ thống giao thông 
xã khá thuận lợi cho việc thông thương, đi lại 
của nhân dân. Xã có tuyến tỉnh lộ 479 theo 
hướng từ xã Gia Lâm qua xã Gia Sơn đi Xích 
Thổ, đường liên xã chạy từ xã Gia Thủy qua 
trung tâm của xã đi Xích Thổ dài 4 km.

Đảng bộ xã có hơn 200 đảng viên sinh hoạt 
tại 12 chi bộ. Nhiều năm liền, Đảng bộ, chính 
quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều 
đạt trong sạch vững mạnh, nhiều năm đạt xuất 
sắc. Đảng bộ và chính quyền xã Gia Sơn được 
tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về 
xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc từ 

năm 2014. Cuối năm 2017, Gia Sơn được công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những năm qua, xã Gia Sơn đã phát 
động nhiều đợt thi đua, động viên toàn Đảng, 
toàn dân trên địa bàn xã thi đua lập thành tích 
cao nhất để chào mừng các sự kiện trọng đại 
của đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu công tác của 
mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức trên địa bàn 
xã. Thực hiện tốt công tác tổng kết các phong 
trào thi đua, kịp thời động viên khen thưởng 
những đơn vị, cá nhân, những tấm gương người 
tốt việc tốt đồng thời rút kinh nghiệm, khắc 
phục những tồn tại khuyết điểm trong việc thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Trên cơ sở các mục tiêu của nghị quyết đại 
hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, xã tiếp tục đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế 
toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Duy trì tốc độ 
tăng trưởng kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, 
nâng cao năng suất cây trồng. Đẩy mạnh chăn 
nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, nâng cao 
thu nhập. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các 
nguồn đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội, 
thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Tiếp tục phát huy những thuận 
lợi, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu 
thi đua lao động sản xuất, giành được những 
kết quả quan trọng như: kinh tế tăng trưởng 
khá, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất. 

Ngoài ra, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, 
an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác 
giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được 
tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt, công tác xóa 
đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều 
chuyển biến tích cực.

Về công tác giáo dục, trên địa bàn xã có 3 
trường học (trường mầm non, trường tiểu học, 
trường THCS). Các trường đều phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch năm học và giữ vững danh hiệu 
chuẩn Quốc gia, trường học văn hóa, đặc biệt 
trường mầm non đạt chuẩn giai đoạn 2.

Công tác y tế luôn được thực hiện tốt, công 
tác y tế tuyến cơ sở đảm bảo đạt chuẩn Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế (giai đoạn 2016-2020). 
Hiện nay, trạm y tế xã có 5 giường bệnh phục 
vụ công tác phòng chống khám chữa bệnh cho 
người dân.

Cùng với đó, công tác quốc phòng - an ninh 
được tăng cường, hiệu lực quản lý điều hành 
của chính quyền được nâng lên; nhiều năm liền, 
Đảng bộ xã Gia Sơn giữ vững danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh.

Ninh Bình: 
KHỞI SẮC TRÊN VÙNG QUÊ GIA SƠN

CHÚNG TÔI CÓ DỊP VỀ THĂM 
XÃ GIA SƠN (HUYỆN NHO QUAN, 
NINH BÌNH) - MỘT TRONG 9 XÃ 
CỦA TỈNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LÀ XÃ AN TOÀN KHU. PHÁT HUY 
TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG 
CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẢNG BỘ 
VÀ NHÂN DÂN XÃ GIA SƠN ĐÃ 
ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, TRANH 
THỦ CÁC ĐIỀU KIỆN THUẬN 
LỢI, TẠO CHUYỂN BIẾN TÍCH 
CỰC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC ĐỜI 
SỐNG, KINH TẾ - XÃ HỘI.

Tập thể cán bộ xã Gia Sơn. UBND xã Gia Sơn.
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