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Dấu ấn 10 năm - 1 chặng đường 
phát triển

Ngày 12/7/2012, Báo Kinh doanh và Pháp 
luật (tiền thân của Tạp chí Doanh nghiệp và 
Tiếp thị) chính thức được Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí 
in số 1226/GP-BTTTT, với cơ quan chủ quản là 
Hội Marketing Việt Nam. Đây là dấu mốc quan 
trọng đánh dấu sự ra đời của một cơ quan báo 
chí trong lĩnh vực tiếp thị, marketing ở Việt Nam. 
Và ngày 26/9/2012, Báo “trình làng” số đầu tiên.

Trải qua gần 8 năm với nhiều khó khăn, thách 
thức, Báo Kinh doanh và Pháp luật dưới sự lãnh 
đạo của Ban biên tập đứng đầu là Tổng Biên 
tập - Cố Đại tá, Nhà báo Lưu Vinh, người thuyền 
trưởng đầy nhiệt huyết và tài ba, đã khẳng định 
được vị thế của mình trên mặt trận báo chí của 
đất nước với đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên 
tập viên nhiệt huyết, đam mê với nghề.

Thực hiện đề án quy hoạch phát triển và 
quản lý báo chí toàn quốc của Thủ tướng Chính 
phủ, Báo Kinh doanh và Pháp luật chuyển 
đổi thành Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị 
(DN&TT), được Bộ Thông tin và Truyền thông 
cấp Giấy phép hoạt động báo chí in và điện tử 
số 72/GP-BTTTT ngày 26/2/2020.

Mặc dù thực hiện việc chuyển đổi mô hình 
hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, 

tuy nhiên, được sự quan tâm của Lãnh đạo 
Hội Marketing Việt Nam, Ban biên tập Tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị cùng đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên đã nỗ lực để tìm ra hướng đi 
mới cho Tạp chí, để Tạp chí tồn tại và phát triển 
được như ngày hôm nay.

Trong suốt 10 năm qua, các thế hệ phóng 
viên, biên tập viên Tạp chí DN&TT không ngừng 
cố gắng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của một 
cơ quan báo chí, đó là thông tin, tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong phát triển kinh tế - xã hội; là diễn đàn của 
cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ mà cơ 
quan chủ quản là Hội Marketing Việt Nam giao 
phó, đó là trở thành kênh thông tin chuyên sâu 
về marketing, giúp cộng đồng doanh nghiệp 
tiếp cận với các mô hình marketing hiện đại, 
hiệu quả.

Sau hơn 2 năm chuyển đổi từ báo sang tạp 
chí, Lãnh đạo tòa soạn đã luôn quan tâm thực 
hiện nghiêm túc các quy định về quản lý báo 
chí, đạo đức người làm báo và xây dựng nội 
dung Tạp chí theo đúng tôn chỉ mục đích trong 
giấy phép hoạt động. Cùng với đó, Tạp chí đã 
dần kiện toàn bộ máy lãnh đạo Tòa soạn; xây 
dựng, bổ sung các văn bản, quy chế hoạt động 
của cán bộ, phóng viên và các văn phòng đại 
diện, nâng cao chất lượng nội dung và quy 
trình xây dựng tin bài, phát triển đội ngũ nhân 
sự có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp tốt. Nhờ đó, mặc dù gặp không ít khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tạp chí 
vẫn duy trì tốt hoạt động cả 2 ấn phẩm là Tạp 
chí in và Tạp chí điện tử.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, 
đến nay Tạp chí đã có 10 văn phòng đại diện 
tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các văn 
phòng đại diện là cánh tay nối dài của Tạp chí 
để tăng cường mối quan hệ với các địa phương, 
các ban ngành chức năng, doanh nghiệp… 
thông qua đó trở thành đầu mối gắn kết cộng 
đồng doanh nghiệp giúp Hội Marketing Việt 
Nam phát triển hội viên và tổ chức Hội.

Các văn phòng đại diện của Tạp chí Doanh 
nghiệp và Tiếp thị tại mỗi địa phương luôn  
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Ban lãnh 
đạo Tạp chí, để từ đó đảm bảo mọi hoạt động 
của văn phòng đại diện luôn theo đúng tôn 
chỉ mục đích từ đó góp phần xây dựng thương 
hiệu và uy tín của Tạp chí với các cơ quan quản 
lý nhà nước, cũng như bạn đọc và cộng đồng 
doanh nghiệp tại địa phương.

PGS.TS Hoàng Xuân Lâm - Tổng Biên tập 
Tạp chí DN&TT chia sẻ: “Chặng đường 10 năm 
đã qua là quãng thời gian đầy sôi động, gắn liền 
với nhiều sự kiện lớn, nhiều biến động trong 
tiến trình phát triển chung của báo chí cả nước. 
Nhưng Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị vẫn 
luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
là cơ quan ngôn luận của Hội Marketing Việt 
Nam, thực hiện chức năng thông tin chuyên 

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

Tổng Biên tập:
PGS. TS. HOÀNG XUÂN LÂM

Phó Tổng Biên tập:
NHỮ THÚY HƯƠNG QUỲNH

PHÙNG XUÂN LÂM

Thư ký tòa soạn:
NGUYỄN BẢO TOÀN

Trình bày: 
NHỮ ĐỨC HIẾU

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

www.doanhnghieptiepthi.vn 

Sự kiện

CÁCH ĐÂY ĐÚNG 10 NĂM, NGÀY 26/9/2012, BÁO KINH DOANH VÀ 
PHÁP LUẬT (TIỀN THÂN CỦA TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ) ĐÃ 
RA MẮT SỐ ĐẦU TIÊN. HÃY NHÌN LẠI NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, 
CÙNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM BƯỚC VÀO HÀNH TRÌNH MỚI.

Xem tiếp trang >>>>>> 2

Lãnh đạo Hội Marketing Việt Nam trao giấy khen và Kỷ niệm chương cho Ban biên tập Tạp chí DN&TT.

10 năm Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị: 
BƯỚC ĐI VỚI TẦM NHÌN VÀ TƯ DUY ĐỔI MỚI

Hồng Nhung
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Sự kiện

Mới đây, Ban chấp hành Tỉnh 
đoàn Đồng Nai khóa IX (nhiệm 
kỳ 2017-2022) tổ chức Hội nghị 
không thường kỳ khóa IX nhiệm 

kỳ 2017-2022, để kiện toàn chức vụ Bí thư Tỉnh 
đoàn và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 
ứng cử các chức danh chủ chốt BCH Tỉnh đoàn 
khóa X NK 2022-2027 và Đoàn đại biểu nhân sự 
tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM toàn 
quốc lần thứ XII.

Hội nghị đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh 
Kiên, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Đồng Nai, 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn vào chức 
danh Bí thư Tỉnh đoàn. Kết quả đồng chí Nguyễn 
Minh Kiên được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Đồng 
Nai với 22/23 phiếu đồng ý.

Đồng chí Nguyễn Minh Kiên, sinh năm 1987, 
trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính 
công, Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, đồng 
chí Kiên từng công tác tại TP. Long Khánh với vai 
trò là Bí thư Thành đoàn Long Khánh. Cuối năm 
2021, đồng chí Nguyễn Minh Kiên được chuyển 

công tác về Tỉnh đoàn Đồng Nai. Tháng 5 năm 
2022, được hiệp thương làm Chủ tịch Hội LHTN 
tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Với hơn 10 năm tham 
gia công tác Đoàn, là một cán bộ Đoàn đi lên từ 
cơ sở, gương mẫu, nhiệt tình, có tinh thần trách 
nhiệm cao, năng động, sáng tạo, đã có nhiều 
thành tích trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi tỉnh nhà và được cán bộ đoàn, 
đoàn viên thanh niên quý mến, tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn 
Minh Kiên cho biết, đây là trách nhiệm vô cùng 
lớn lao và rất dỗi tự hào khi được nhận nhiệm 
vụ với chức vụ mới. Đồng chí Nguyễn Minh Kiên 

hi vọng, trong thời điểm chuyển giao giữa hai 
nhiệm kỳ này, các thành viên cùng hỗ trợ và hợp 
tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Nguyễn 
Minh Kiên hi vọng, Ban chấp hành sẽ cùng nhau 
tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNC-
SHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Cũng tại hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành 
Tỉnh đoàn đã thảo luận, đóng góp ý kiến về 
nhân sự ứng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, 
Bí thư, Phó Bí thư, uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn 
khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MINH KIÊN - 
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI 
- VỪA ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC BÍ THƯ 
TỈNH ĐOÀN VỚI 95,6% SỐ PHIẾU 
ĐỒNG Ý.

Đồng chí Nguyễn Minh Kiên Đồng chí Nguyễn Minh Kiên 
được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Naiđược bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai

Huỳnh Mạnh

sâu, chuyên ngành về lĩnh vực 
marketing từ đó đóng góp vào sự 
phát triển chung của nền báo chí 
cách mạng Việt Nam”.

Biến khát vọng thành 
năng lượng để bước tiếp 
và vươn lên

Ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hội 
Marketing Việt Nam chia sẻ: "Hành 
trình 10 năm thành lập Tạp chí có 
nhiều ý nghĩa. Đó là tình yêu, cuộc 
đời, sự nghiệp mà các lãnh đạo, các 
thế hệ phóng viên, biên tập viên 
là những người đã sống trọn vẹn 
trong hành trình này. Và đó chính 
là nguồn năng lượng để chúng ta 
bước tiếp và vươn lên. Hội đánh 
giá cao tinh thần lãnh đạo của Ban 
biên tập Tạp chí. Chúng ta cũng 
may mắn có một thế hệ lãnh đạo 
tiếp theo như PGS.TS Hoàng Xuân 
Lâm - Tổng Biên tập Tạp chí DN&TT, 
ông đồng thời còn là một nhà giáo 
dục, nhà quản trị và chuyên gia về 
công nghệ. Đây là một yếu tố rất 
quan trọng trong tiến trình xây 
dựng nền tảng đội ngũ nhà báo 
chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chúng ta đã thường 
xuyên tương tác, tham vấn với 

Trung ương Hội, các chuyên gia, 
từ đó định hình rõ được chiến lược 
phát triển Tạp chí, xây dựng được 
định hướng về quản trị, tổ chức 
vận hành đúng hướng.

Thách thức đặt ra cho chúng ta 
nói riêng và nền báo chí nói chung 
là công cuộc chuyển đổi số, buộc 
chúng ta phải tái tạo, tái định vị và 
thậm chí tái sinh. Và chúng ta đã 
vượt qua những thách thức đó với 
nhiều thành quả”.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Hội 
Marketing Việt Nam đã trao giấy 
khen cho tập thể Tạp chí DN&TT và 
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát 

triển cho Tạp chí DN&TT.
Đồng thời, để tri ân những đóng 

góp của những người đã có mặt từ 
những năm đầu thành lập, cũng 
như có những đóng góp to lớn cho 
Tòa soạn, Hội Marketing Việt Nam 
đã trao kỷ niệm chương cho 15 cá 
nhân và 2 tập thể đã gắn bó và 
cống hiến trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, nhắc tới những 
thành công trong 10 năm qua của 
Tạp chí DN&TT, không thể không 
nhắc tới sự hỗ trợ và đồng hành 
của cộng đồng doanh nghiệp trong 
cả nước. Sự hỗ trợ của các doanh 
nghiệp là nguồn động lực to lớn để 

Tạp chí thực hiện được sứ mệnh 
tuyên truyền, lan tỏa những giải 
pháp và kinh nghiệm marketing, 
xúc tiến thương mại, khơi thông 
đầu ra sản phẩm hàng hóa, nâng 
cao hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh, từ đó thiết thực góp 
phần phát triển nền kinh tế đất 
nước.

Tạp chí DN&TT trao kỷ niệm 
chương và tặng quà tri ân tới các 
doanh nghiệp, đối tác đã đồng 
hành cùng Tạp chí thời gian qua.

Trong bước đường tiếp theo, 
Lãnh đạo Tòa soạn mong muốn 
mỗi nhà báo, phóng viên, biên tập 
viên của Tạp chí DN&TT luôn duy 
trì được bản lĩnh kiên định của 
người làm báo cách mạng, dám 
nghĩ dám làm; bước đi với tầm nhìn 
mới và tư duy đổi mới sáng tạo để 
biến khó khăn, thách thức thành 
cơ hội. Hướng tới xây dựng Tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị trở thành 
một Tạp chí chuyên ngành uy tín 
trong lòng bạn đọc và cộng đồng 
doanh nghiệp. Biến khát vọng đổi 
mới thành những nguồn năng 
lượng dồi dào để bứt phá và thành 
công hơn nữa, đáp ứng sự kỳ vọng 
của Trung ương Hội Marketing Việt 
Nam, của bạn đọc và cộng đồng 
doanh nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt 
Nam trao kỷ niệm chương cho những cá nhân đã gắn bó và cống hiến cho Tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn phát 
biểu tại buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Minh Kiên nhận hoa chúc mừng 

được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai
với 22/23 phiếu đồng ý.
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Kinh tế

Vạn Xuân là xã vùng cao đặc biệt khó 
khăn của huyện miền núi Thường 
Xuân, Thanh Hóa, xã cách trung 
tâm TP. Thanh Hóa 80km về phía 

Tây và cách huyện lỵ 20km về phía Tây Nam. 
Với tổng diện tích tự nhiên 14.123,9ha, trong 
đó đất trồng lúa 244,24ha, đất trồng cây hàng 
năm 656,01ha, rừng sản xuất 319,08ha, rừng 
phòng hộ 5.314,2ha, rừng đặc dụng 6.313,1ha 
và còn lại một số đất khác. Theo số liệu thống 
kê toàn xã có 1.305 hộ, 5.826 nhân khẩu, gồm 
3 dân tộc anh em sống chung “mái nhà” đại 
đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương giàu 
đẹp. Trong đó 53% là dân tộc Thái, 3% dân tộc 
Mường và 44% dân tộc Kinh. Vạn Xuân có địa 
bàn khá rộng, diện tích đồi núi chiếm 83% độ 
dốc cao. Mặt khác địa hình bị chia cắt bởi nhiều 
sông suối. Hàng năm, vào mùa mưa thường xảy 
ra lũ ống, lũ quét gây sạt lở ảnh hưởng đến sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân. Với sự quyết 
tâm lớn của chính quyền địa phương nêu cao 
tinh thần sẵn sàng “chống lụt bão như chống 
giặc”, thực hiện tốt khâu 4 tại chỗ, địa phương 
đã xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với 
thiên tai. Do làm tốt công tác phòng chống nên 
đã giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt 
hại do bão lũ gây ra. 

Vậy nhưng khi đến đây, chúng ta vẫn say đắm 
một vùng quê thắm đượm tình đất, tình người. 
Ta sẽ ấn tượng với những công trình kết cấu hạ 
tầng phục vụ quốc kế dân sinh, được xây dựng 
đồng bộ kiên cố, khang trang, đạt chuẩn theo 
quy định. Vạn Xuân còn sở hữu những danh 
thắng, di tích được lưu giữ tôn tạo, những cảnh 
đẹp nên thơ : Núi Hang, Hang Mường, Thác Mù 
và đền thờ Cầm Bá Hiển (di tích cấp tỉnh), cùng 
với nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái 
như: Điệu Khặp, Tiếng Khèn, Khua Luống, lễ hội 
xuống đồng được mùa… Xa xa là những cánh 
rừng trải thảm mênh mông cây cối xanh tốt 
ngút ngàn, với nhiều loại gỗ quý và thú rừng, 
chim muông đa dạng… được nhân dân bảo vệ 
nghiêm ngặt. Điều khoan khoái, thú vị nhất mà 
thiên nhiên ban tặng cho Vạn Xuân là khí hậu 

nơi đây: Ấm áp về mùa đông, mát dịu vào ngày 
hè. Tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh sống 
động, đa sắc màu. Và NTM ở Vạn Xuân đang 
hiện hữu rõ nét. 

Về chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn 
Quốc Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban xây 
dựng NTM cho biết: “Triển khai chương trình 
xây dựng NTM tuy bước đầu Vạn Xuân phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban 
Thường vụ Đảng ủy xác định đây là chủ trương 
lớn của Đảng, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện 
về nông nghiệp nông thôn theo định hướng 
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Ban 
Thường vụ Đảng ủy dựa vào nghị quyết của 
Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn của cấp 
trên, cùng sự chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn của 
văn phòng điều phối NTM của huyện, Đảng bộ 
xây dựng nghị quyết chuyên đề phù hợp với 
tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Phương 
châm tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Ban 
Thường vụ và cấp ủy Đảng, dễ làm trước khó 
làm sau, không nóng vội bệnh thành tích, làm 
đâu chắc đó, đảm bảo chất lượng. Dựa vào sức 
mạnh của dân, lấy thôn bản là nền tảng. Xây 
dựng mỗi Chi bộ Đảng là một “pháo đài”. Cán 
bộ đảng viên, Ban chỉ đạo NTM là hạt nhân tiêu 
biểu xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng 
NTM. Theo đó làm tốt công tác tuyên truyền với 
nhiều nội dung đa dạng phong phú được nhân 
dân thấm nhuần sâu sắc. Xây dựng NTM nhân 
dân là chủ thể, người được hưởng lợi trước mắt 
và lâu dài. Sức mạnh từ sự đồng thuận, ý Đảng 
lòng dân cùng hội tụ, khi cả hệ thống chính trị 
cùng vào cuộc. Xây dựng NTM ở Vạn Xuân đã 
trở thành xã hội hóa. Trong quá trình phấn đấu 
vươn lên, Vạn Xuân đã chiến thắng khó khăn, 
nghèo nàn, lạc hậu, dành nhiều thắng lợi trong 
công cuộc đổi mới và xây dựng thành công đạt 
xã NTM hoàn thành 19/19 tiêu chí…”.

Có thể khẳng định, Vạn Xuân hoàn thành 
19/19 tiêu chí là bao hàm tất cả nội dung 
chương trình MTQG mà Vạn Xuân đã đạt được 
(Chương trình NTM, Chương trình xóa nghèo 
bền vững, và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 

20/04/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 
về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025…). Đời sống vật chất 
văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện, 
nâng lên rõ rệt. Các chỉ số, chỉ tiêu đều đạt và 
vượt năm sau cao hơn năm trước.

Sau 10 năm huy động nguồn lực xây dựng 
NTM giai đoạn 2010-2019 là 299.558 triệu đồng, 
trong đó nguồn vốn NSTW 11.046 triệu đồng, 
chiếm 3,68%, ngân sách (NS) tỉnh 9.101 triệu 
đồng, chiếm 3,04%, NS huyện 3.402 triệu đồng, 
chiếm 1,14%, NS xã 2.875 triệu đồng, chiếm 
0,96%, vốn lồng ghép 16.996 triệu đồng, chiếm 
5,67%, nguồn lực đầu tư từ nhân dân 256.138 
triệu đồng, chiếm 85,51% (nhân dân đóng góp 
xây dựng công trình phúc lợi 5.388 triệu đồng 
chiếm 1,8% và chỉnh trang nhà ở 250.750 triệu 
đồng chiếm 83,71%).

Với chủ trương đúng, cách làm hay, hướng đi 
vững chắc, “Lòng dân ý Đảng cùng hội tụ”, sức 
mạnh được nhân lên, Vạn Xuân đã vượt qua 
những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy truyền 
thống cách mạng đơn vị được Chủ tịch nước trao 
tặng HCLĐ Hạng 3 (tháng 7/2012). Với khí thế mới, 
niềm tin mới, thắng lợi mới, cán bộ và nhân dân 
Vạn Xuân đã viết nên trang sử vẻ vang hào hùng 
của quê hương đất nước, xây dựng thành công 
chương trình NTM. Đây sẽ là kỳ vọng đầy hứa hẹn 
để Vạn Xuân vươn tới tầm cao mới, phấn đấu đạt 
xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, là niềm tin và 
tự hào của Vạn Xuân thân yêu.

BẮT TAY VÀO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (MTQG) 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NTM), BƯỚC ĐẦU XÃ VẠN XUÂN PHẢI ĐỐI 
MẶT VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN THÁCH THỨC. NHỜ SỰ QUAN TÂM CHỈ ĐẠO 
CỦA HUYỆN ỦY, UBND, MẶT TRẬN TỔ QUỐC (MTTQ)… SỰ NĂNG ĐỘNG 
SÁNG TẠO QUẢ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÙNG VỚI SỰ 
CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT HIỆU QUẢ CAO CỦA CHÍNH QUYỀN, TÌNH HÌNH 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH Ở ĐỊA PHƯƠNG TIẾP TỤC 
ĐƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ CÓ NHỮNG CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TÍCH CỰC, ĐẠT 
ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ QUAN TRỌNG. DẤU ẤN CỦA NĂM ĐẦU NHIỆM 
KỲ (2020- 2025), VẠN XUÂN ĐÃ SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO 
CUỘC SỐNG. THÁNG 10/2020 XÃ VỀ ĐÍCH NTM, HOÀN THÀNH 19/19 
TIÊU CHÍ, ĐẠT 100%.

Thường Xuân - Thanh HóaThường Xuân - Thanh Hóa
Xây dựng nông thôn mớiXây dựng nông thôn mới
Hướng đi vững chắc ở Vạn XuânHướng đi vững chắc ở Vạn Xuân

Ông Nguyễn Quốc Hoàn 
- Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân

Ngọc Lanh
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Kinh tếKinh tế

Những lợi thế, tiềm năng, giá trị 
khác biệt, nổi trội cùng với các 
nghị quyết đặc thù dành cho địa 
phương đã và đang trở thành xung 

lực quan trọng giúp xứ Thanh hiện thực hóa 
giấc mơ thịnh vượng. Những kỳ tích mà Thanh 
Hóa đạt được trên tất cả các lĩnh vực một lần 
nữa khẳng định vai trò và vị thế của địa phương 
đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Từ những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, 
bài viết nhằm giúp độc giả có góc nhìn đa chiều 
hơn về những thành tựu mà địa phương đã đạt 
được trong những năm qua, cũng như định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 
tới.

Tiềm lực và vị thế
Thanh Hóa là địa phương đứng thứ 3 về 

quy mô dân số trong số 63 tỉnh, thành; là vùng 
chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung Việt 
Nam trên nhiều phương diện. Về hành chính, 
án ngữ Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ 
và đồng bằng Bắc Bộ; về địa chất, miền núi  là 
sự nối dài của Tây Bắc Bộ, là đồng bằng lớn nhất 
Trung Bộ, một phần nhỏ (phía Bắc huyện Nga 
Sơn) thuộc Đồng bằng châu thổ sông Hồng và 
nhìn ra vịnh Bắc Bộ, với thềm lục địa bao quát 
18.000 km2.

Thanh Hóa là tỉnh lớn thứ 5 cả nước về diện 
tích tự nhiên. Nơi đây có đầy đủ các loại địa 
hình, các hệ sinh thái như trung du, miền núi, 
đồng bằng, miền biển; tài nguyên phong phú, 
đa dạng; hệ thống giao thông thuận tiện, đầy 
đủ các loại hình, thuận tiện kết nối các vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc, các tỉnh duyên hải 
miền Trung… lợi thế và điều kiện tự nhiên là 
những giá trị khác biệt, nổi trội, tạo nên lợi thế 
so sánh của Thanh Hóa với các tỉnh thành khác 
trong cả nước.

Bởi thế, Thanh Hóa được ví như một “Việt 
Nam thu nhỏ” với nhiều tiềm năng và lợi thế 
có sẵn để phát triển toàn diện về kinh tế - xã 
hội, nhất là các ngành công nghiệp, cảng biển, 
logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao…

Bỏ qua “tư duy nhiệm kỳ”, Thanh Hóa đang 
thực hiện những bước đi táo bạo, mang tính 
đột phá chiến lược, tạo ra nền tảng vững chắc 
về kinh tế, xã hội, mang đến thế và lực mới trên 
con đường hội nhập và phát triển.

Ấn tượng nhất chính là số thu ngân sách Nhà 
nước 8 tháng năm 2022 đạt xấp xỉ 35.000 tỷ 
đồng, vượt 23% so với dự toán năm 2022, tăng 
54% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu 
năm 2022 ước đạt 13, 41 %, cao hơn nhiều so 

với cùng kỳ (8,66%) và thuộc tốp đầu cả nước.
Trong khi đó, năm 2020 và 2021, Thanh Hóa 

nói riêng và cả nước nói chung phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có 
trong lịch sử, đặc biệt là tác động của đại dịch 
COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 
xuất và đời sống nhân dân. Thế nhưng, trong 
bối cảnh khó khăn chung đó, Thanh Hoá vẫn 
hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế 
- xã hội”, đồng thời đạt số thu ngân sách cao và 
vượt kế hoạch đề ra (năm 2020 thu ngân sách 
tỉnh đạt xấp xỉ 29.000 tỷ đồng). Hiện tại, GDP 
của Thanh Hóa chiếm 2,5% GDP của cả nước, 
đứng thứ 9 về quy mô GDP.

Mặt khác, thời gian qua, Thanh Hoá luôn 
đứng trong tốp đầu các địa phương  về thu hút 
đầu tư (mỗi năm thu hút khoảng 150.000 tỷ 
đồng). Địa phương cũng đặt mục tiêu cả năm 
2022 tăng trưởng 11,5%. Phấn đấu thu ngân 
sách cả năm đạt 40.000 tỷ đồng, vượt cao so với 
mức dự toán 28.000 tỷ đồng. Đây là mức thu 
(dự kiến sẽ đạt được) cao nhất từ trước tới nay.

Với sự phát triển đồng bộ, toàn diện trên tất 
cả các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân ngày càng được nâng cao, Thanh Hóa 
từ một tỉnh nghèo, chủ yếu phụ thuộc vào ngân 
sách Trung ương, nay đã gần như tự chủ được 
ngân sách. Cũng từ vài năm trở lại đây, Trung 
ương không còn phải "cứu đói" cho Thanh Hóa 
mỗi khi mùa “giáp hạt” về.

Trong giai đoạn từ 2026 – 2030, tốc độ tăng 
trưởng GRDP phải đạt từ 9,2% trở lên, thu ngân 
sách địa bàn tăng 7%, tổng đầu tư vốn toàn xã 
hội trong 5 năm đạt 900 ngàn tỷ đồng. Đến năm 
2030 thu nhập bình quân đầu người gần 9.000 
USD, kim ngạch xuất khẩu là 15 tỷ đô la, tỷ lệ đô 
thị hóa 50% trở lên...

Định hướng mô hình phát triển
Đề án xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng như 
Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 
nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Thanh Hóa sẽ 
phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, gồm: 
Trung tâm kinh tế động lực TP. Thanh Hóa - TP. 
Sầm Sơn; Trung tâm động lực phía Nam (Khu 
kinh tế Nghi Sơn); Trung tâm động lực phía Bắc 
(Thạch Thành - Bỉm Sơn) và Trung tâm động lực 
phía Tây (Lam Sơn - Sao Vàng).

Triều Nguyệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Thanh Hóa: 
Thời cơ, vận hội để tạo bước đột phá Thời cơ, vận hội để tạo bước đột phá 
trong phát triển kinh tế - xã hộitrong phát triển kinh tế - xã hội

VỚI CÁC TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CÙNG VỊ TRÍ KẾT NỐI THUẬN 
LỢI CẢ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, ĐẤT ĐAI RỘNG LỚN, NGUỒN 
NHÂN LỰC DỒI DÀO, BỜ BIỂN DÀI, CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI HÌNH GIAO 
THÔNG, KẾT HỢP CHẶT CHẼ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI ĐẢM 
BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH 
THÁI, TỈNH THANH HOÁ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG THỜI CƠ, VẬN 
HỘI CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ ĐỂ TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG 
PHÁT TIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.

TẠP CHÍ
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Phát triển 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Công 
nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; 
y tế; phát triển hạ tầng. Phát triển 6 hành lang 
kinh tế gồm: Hành lang kinh tế ven biển; hành 
lang kinh tế Bắc Nam; hành lang kinh tế đường 
Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Đông Bắc; hành 
lang kinh tế trung tâm và hành lang kinh tế 
quốc tế. Bên cạnh đó, Thanh Hóa tiếp tục cải 
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, 
tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu 
tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Có thể nói “tứ Sơn” - 4 trung tâm kinh tế 
động lực của tỉnh Thanh Hóa, đang trở thành 
tâm điểm thu hút đầu tư, đóng góp tích cực vào 
sự phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh. 
Thành quả đó đã tiếp thêm sức mạnh to lớn 
cho Thanh Hoá không ngừng phát triển, là điểm 
đến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Một trong “tứ Sơn” - thành phố Sầm Sơn 
đang có màn “lột xác” ngoạn mục từ các siêu 
dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn đã 
và đang đổ bộ vào đô thị biển này. Trong đó 
phải kể đến khu nghỉ dưỡng cao cấp của Tập 
đoàn FLC. Hệ sinh thái nghỉ dưỡng tỷ đô của 
Tập  đoàn Sungroup đang từng ngày biến đô 
thị biển Sầm Sơn  trở nên hiện đại, thông minh, 
mang tầm cỡ quốc tế. Năm 2022 cũng được coi 
là năm “đại thắng” của du lịch Sầm Sơn khi chỉ 
trong 8 tháng năm 2022, lượng du khách đổ về 
Sầm Sơn để nghỉ dưỡng đạt hơn 6,4  triệu lượt, 
doanh thu từ du lịch đạt 13. 410 tỷ đồng.

Tiếp đó, một Nghi Sơn được mệnh danh là 
“công xưởng” của Xứ Thanh với các dự án đầu tư 
tỷ đô la và những công trình công nghiệp mang 
tầm vóc thế kỷ. Đây là một trong 8 khu kinh tế 
ven biển trọng điểm của cả nước với nhiều dự 
án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, có tác 
động lan tỏa, đóng góp lớn cho tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh, khu vực và cả nước, như: Liên 
hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn 1 và 2, xi măng Nghi 
Sơn, xi măng Công Thanh, các dự án cảng biển, 
may mặc, giày da…

Đến tháng 6/2022, khu kinh tế này đã thu 
hút được 265 dự án đầu tư trực tiếp trong nước, 
với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 149. 000   tỷ 
đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng 
vốn đăng ký đầu tư hơn 12,8 tỷ USD. Đặc biệt, 
Dự án Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đặt tại 
Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá là công trình 
trọng điểm quốc gia, có quy mô xây dựng và 
tổng mức đầu tư lớn nhất Việt Nam từ trước tới 
nay (trên 9 tỷ USD) đi vào hoạt động đã cung 
cấp tới 35-40% tổng cung xăng dầu trong nước 
và đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 11 
nghìn tỷ đồng (năm 2021).

Nhắc tới Thanh Hóa, người ta còn phải nhắc 
tới Cảng hàng không Thọ Xuân. Điều không ai 
ngờ tới là Cảng hàng không này mới khai thác 
gần 10 năm, hiện giờ đã quá tải. Nhà ga T1 của 
Cảng công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách/
năm, dự báo cuối năm 2022  sẽ đạt 1,4 triệu 
hành khách. Cảng hàng không Thọ Xuân có 
mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong 22 cảng 
hàng không của cả nước. Tháng 10/2020, Bộ 
Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa 
đã công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc 
tế Thọ Xuân thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 
2050.

Ngoài ra, Thanh Hóa có hệ thống giao thông 
khá thuận lợi và đa dạng với đầy đủ các loại 
hình, gồm: đường sắt, đường bộ, đường thủy và 
hàng không. Ngoài tuyến đường sắt Bắc - Nam 
chạy qua, giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

được bao phủ bởi nhiều tuyến quốc lộ, đường 
tỉnh, đường huyện, đường xã, giao thông nông 
thôn có tính kết nối, lan tỏa, thuận tiện cho việc 
đi lại và giao lưu phát triển kinh tế - xã hội…

Những dấu ấn về sự phát triển kinh tế - xã 
hội, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng 
đồng bộ đã tạo lập nền tảng vững chắc, mở ra 
cơ hội mới để Thanh Hóa phát triển nhanh hơn 
và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Dấu ấn đến từ những nghị quyết 
dẫn đường, mở lối

Từ một tỉnh thuần nông, người dân từng 
phải “ ăn đong” , chính quyền có thời điểm phải 
“ném đá dò đường”, tìm mọi cách để phát triển 
kinh tế xã hội, thì nay, Thanh Hóa đã định rõ 
không gian phát triển kinh tế, xã hội với tầm 
nhìn chiến lược dài hạn.

Nếu xem vị trí tự nhiên là “bệ đỡ” vững chắc 
cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thì 
Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị “về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045” được xem là lực 
đẩy, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế này một 
cách mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Với Nghị quyết số 58-NQ/ TW, Thanh Hóa xác 
định rõ mục tiêu đến năm 2030: Thanh Hóa là 
tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong 
những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ 
và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế 
biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; 
dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, 
y tế chuyên sâu và văn hóa, thể thao; một cực 
tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, và 
Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía 
Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống 
cao hơn bình quân cả nước, các giá trị di sản 
văn hóa và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc 
phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; các 
tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh 
Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh 
phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đánh giá về ý nghĩa của Nghị quyết 58 đối 
với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, PGS. TS 
Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương cho rằng: "Nghị quyết 58 ra đời 
là sự ghi nhận của Trung ương đối với những 
thành quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, 

khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, tầm 
quan trọng của Thanh Hóa. Đồng thời, tạo sự 
thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức, mở 
đường cho giải pháp mới, đột phá, tháo gỡ khó 
khăn hiện có để thu hút thêm các nguồn lực, 
tạo động lực và không gian phát triển mới…".

Chia sẻ với báo chí về Trung ương ban hành 
các nghị quyết đặc thù để phát triển Thanh 
Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh 
Hóa cho rằng: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị 
quyết số 58 , Quốc hội ban hành Nghị quyết số 
37 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà 
nước dành cho tỉnh, là cơ hội, điều kiện thuận 
lợi cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững; đồng 
thời cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn đối 
với Thanh Hóa để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng 
của Trung ương”.

Để đưa các cơ chế, chính sách đặc thù đi vào  
thực tiễn cuộc sống, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban 
hành Kế hoạch hành động số 45-KH/TU, ngày 
6/12/ 2021. Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội 
dung của Nghị quyết thành các nhiệm vụ cụ thể 
của tỉnh, làm rõ nội dung, trình tự các công việc 
để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc 
thù, xác định trách nhiệm cụ thể của từng địa 
phương, đơn vị trong việc tham mưu triển khai, 
tổ chức thực hiện, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Để thực hiện hóa khát vọng thịnh vượng, đưa 
Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới theo 
Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 
2025 trong những năm tiếp theo, Thanh Hóa sẽ 
phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí 
chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh để phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Xem công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô 
lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành 
công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, 
chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là 
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa.

Những thành tựu nổi bật trên cho thấy, 
Thanh Hóa đã có những bước đi đúng đắn, 
vững chắc trên con đường trở thành cực tăng 
trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Có thể nói, 
sau hơn 35 năm đất nước bước vào  giai đoạn 
đổi mới, chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm 
lực, vị thế như ngày hôm nay.   

Kinh tế

Những dự án trọng điểm trong KKTNS đang nhận được “cú huých” của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn 
hoàn tất thủ tục hồ sơ dự án.
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Bát Mọt là một trong những xã 
trọng điểm của huyện Thường 
Xuân. Đây là vùng đất giàu tiềm 
năng, lợi thế để phát triển du lịch 

sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng, 
giàu bản sắc văn hóa truyền thống của đồng 
bào dân tộc Thái. Ý thức được điều đó, xã Bát 
Mọt đã xây dựng kế hoạch tập trung tăng tốc 
phục hồi và đẩy mạnh phát triển du lịch với khát 
vọng xây dựng Bát Mọt thành điểm đến tham 
quan du lịch hấp dẫn và kỳ thú. Theo đó được 
sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của huyện 
và các phòng ban, bước đầu Bát Mọt đã tạo 
được bước đột phá mạnh mẽ, quyết liệt đem lại 
kết quả khả quan, khởi đầu cho ngành du lịch ở 
Bát Mọt tỏa sáng.

Ngoài ra, Bát Mọt nằm cách trung tâm huyện 
66km và cách TP. Thanh Hóa 130km về phía Tây 
Nam, xã có vùng đất đắc địa và tầm chiến lược 
về Quốc phòng an ninh (QPAN), phía Tây giáp 
địa giới với nước bạn Lào, có chiều dài 17,492km 
và 9 cột mốc giới, phía Nam giáp huyện Quế 
Phong (Nghệ An), phía Tây Bắc giáp huyện Lang 
Chánh (Thanh Hóa) và phía Đông giáp xã Yên 
Nhân (Thường Xuân). Toàn xã có diện tích tự 
nhiên 20.573ha; trong đó, đất sản xuất nông 
nghiệp 554,7ha, đất lâm nghiệp 19.195,7ha, đất 
NTTS 5,5ha và còn lại một số đất khác. Theo số 
liệu thống kê năm 2021 toàn xã có 898 hộ; gồm 
3.886 nhân khẩu; trong đó 99% là đồng bào dân 
tộc Thái. Với vị trí địa lý thuận lợi, Bát Mọt dễ 
dàng kết nối giao thương về KT-VH với các đơn 
vị bạn.

Theo giới thiệu của Chánh Văn phòng UBND 
huyện Thường Xuân, vào những ngày tháng 8 
lịch sử, chúng tôi trở về xã Bát Mọt, trong không 
khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn 
dân đang ra sức thi đua lao động sản xuất, học 
tập, công tác chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc 
Khánh 2/9 và Cách mạng tháng 8. Khắp các nẻo 
đường của xã, băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu… rợp 
trời. Cũng vào thời điểm này, Bát Mọt đã sẵn 
sàng chào đón năm học mới, năm thứ 2 thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Mặc dù 
trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức do ảnh 
hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch 
COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây lan diện rộng, 
với tinh thần khẩn trương quyết liệt “Chống dịch 
như chống giặc”, cán bộ và nhân dân xã Bát 
Mọt đã nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát 
triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế, chính trị, 
QPAN tiếp tục được ổn định và giữ vững, hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Đặc biệt 
từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, trên 
địa bàn xã không có trường hợp rủi ro và dịch 
lây lan.

Theo lịch hẹn, chúng tôi đã có buổi làm việc 
với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - bà Lương 
Thị Lưu và Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã ông 
Lang Đức Thọ. Bà Lưu cho biết: “Việc triển khai 
chương trình xây dựng NTM bước đầu tuy gặp 
nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh 
đạo của cấp Ủy Đảng, nhân dân đồng lòng, 
chung sức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đến nay 
xã đạt 13/19 tiêu chí, đặc biệt thôn Vịn, thôn 
Khẹo đã đạt NTM, mục tiêu phấn đấu đạt thôn 
NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu theo kế hoạch 
đề ra. Bộ mặt nông nghiệp nông thôn có nhiều 
khởi sắc. Đời sống vật chất văn hóa tinh thần 
của nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt, 
đói nghèo lạc hậu được đẩy lùi”. 

Bà Lương Thị Lưu khẳng định, xây dựng NTM 
không phải một sớm một chiều mà là cả quá 
trình phấn đấu và không có điểm dừng, đặc biệt 
không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. UBND 

xã đã khẩn trương kịp thời triển khai xây dựng 
kế hoạch thực hiện nghiêm túc theo lộ trình, 
đảm bảo tính khoa học và mục đích yêu cầu với 
7 nội dung chi tiết: Đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ 
sở vật chất, phát triển sản phẩm du lịch truyền 
thống của địa phương, công tác VSMT tạo cảnh 
quan nơi công cộng và khu dân cư, công tác đào 
tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du 
lịch, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thông 
tin tuyên truyền, bảo vệ môi trường VSATTP 
và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du 
lịch. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Ban 
Thường vụ Đảng ủy giao cho UBND xã phối hợp 
chặt chẽ với các phòng chuyên môn của huyện, 
thực hiện các bước đảm bảo khoa học. Khi Đảng 
có chủ trương, nghị quyết, chính quyền xã vào 
cuộc quyết liệt và có nhiều đổi mới sáng tạo.

Dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, sự quan 
tâm chỉ đạo của huyện, Bát Mọt sớm đưa nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng thành 
công đề án phục hồi và đẩy mạnh phát triển du 
lịch. Tạo tiền đề nền tảng để Bát Mọt thực hiện 
thắng lợi mục tiêu KT-XH năm 2022. Tương lai 
hứa hẹn du lịch ở Bát Mọt trở thành ngành mũi 
nhọn phát triển bền vững và sớm đưa vào hoạt 
động năm 2023 sắp tới.

LÀ MỘT XÃ BIÊN GIỚI CỦA TỈNH THANH HÓA, XÃ BÁT MỌT, HUYỆN THƯỜNG XUÂN 
CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH, ĐẶC BIỆT LÀ LOẠI HÌNH 
DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI DU LỊCH TÂM LINH. TẬN DỤNG ƯU THẾ CỦA 
ĐỊA PHƯƠNG, HIỆN NAY, XÃ BÁT MỌT ĐÃ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI 
HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH, GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, ĐƯA NƠI ĐÂY 
TRỞ THÀNH ĐỊA CHỈ DU LỊCH HẤP DẪN CỦA TỈNH TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG XA.

Ngọc Lanh

Thanh Hóa: Thanh Hóa: 
Bát Mọt tăng tốc phục hồi Bát Mọt tăng tốc phục hồi 
và đẩy mạnh phát triển du lịchvà đẩy mạnh phát triển du lịch

Ông Lang Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Bát Mọt
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Kinh tế

Là xã thuần nông, với xuất phát điểm 
thấp, thu nhập của người dân chủ 
yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, 
vì vậy thời tiết diễn biến phức tạp, 

nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp 
ủy Đảng, điều hành linh hoạt của chính quyền, 
sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội và nỗ lực, cố gắng của nhân 
dân, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm 
soát tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh 
trở lại bình thường, kinh tế - xã hội tiếp tục duy 
trì và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh 
được giữ vững, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự 
an toàn xã hội.

Điều này thể hiện rõ nhất qua các chỉ số: Giá 
trị ngành trồng trọt đạt 14.350 triệu đồng, diện 
tích gieo trồng vụ chiêm xuân 187 ha, trong đó: 
diện tích lúa 105 ha; rau màu các loại 47 ha; 
diện tích lạc 5 ha; diện tích ngô 30 ha. 

Giá trị ngành chăn nuôi đạt 15.590 triệu 
đồng. Tổng đàn theo số liệu thống kê tại thời 
điểm 01/7/2022: Đàn lợn 385 con, bò 361 con, 
gia cầm 11.000 con, công tác tiêm phòng đợt 
1/2022 đạt tỷ lệ cao.

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
nhưng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp vẫn được 
duy trì, có bước phát triển như nghề mộc, hàn, 
sửa chữa cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng… đã 
giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao 
động địa phương.

Để đáp ứng các tiêu chí NTM và tiêu chuẩn 
về hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong 
những năm qua, xã Hoằng Giang đã chỉ đạo, 
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu 
tư xây dựng cơ bản; quản lý xây dựng các công 
trình theo Nghị quyết của HĐND; 6 tháng đầu 
năm hỗ trợ 4 thôn khảo sát, lập dự toán, triển 
khai thi công, nghiệm thu hệ thống đường giao 
thông, rãnh thoát nước khu dân cư với chiều 
dài 710m; thảm nhựa 103m đường thôn Trinh 

Phúc; lát 441m2 vỉa hè; xây rãnh thoát nước có 
nắp đậy 76m, cải tạo khu vườn thuốc Nam trạm 
y tế xã.

Đến nay, hơn 3km đường liên xã, 9,5 km 
đường thôn, ngõ, xóm, 4,5 km đường trục chính 
nội đồng đã được đầu tư, xây dựng… góp phần 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa 
bàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, 
sinh hoạt của người dân.

Từ năm 2021 đến hết tháng 4/2022, xã 
Hoằng Giang có 40 hộ gia đình hiến đất mở 
rộng đường giao thông nông thôn với tổng số 
1.221,5 m2. Trong đó, thôn Hợp Đồng có 17 gia 
đình hiến đất; thôn Trinh Lộc có 13 hộ gia đình…

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhơn ở thôn 
Trinh Thọ là hộ hiến nhiều đất ở nhất của xã 
với 160m2. Ông cho biết, gia đình tự nguyện 
hiến đất, phá bỏ tường rào, công trình để địa 
phương có đất mở rộng đường liên thôn, giúp 
bà con trong thôn đi lại thuận tiện hơn.

Ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng 
Giang cho biết: Trong quá trình triển khai thực 
hiện xây dựng nông thôn mới, địa phương đã 
khơi dậy và phát huy tốt nguồn lực trong dân. 
Nếu như trước đây, hệ thống đường liên xã, liên 
thôn chật hẹp bao nhiêu, thì nay mở rộng lên 
từ 4-6m. Đường trong thôn được mở rộng, giao 
thông thuận lợi hơn. Năm 2021, xã đã có 1 thôn 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu 
trong năm 2022 có thêm 2 thôn kiểu mẫu, đồng 
thời xã về đích nông thôn mới nâng cao.

Công tác thu, chi ngân sách cũng được quan 
tâm, 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo kế hoạch 
vượt chỉ tiêu thu đề ra. UBND xã đã bám vào dự 
toán thu ngân sách được HĐND xã giao để tổ 
chức triển khai thực hiện với phương châm thu 
đúng, thu đủ và  nộp kịp thời vào ngân sách Nhà 
nước. Tổng thu ngân sách xã đạt: 4.939.443 
đồng; tổng chi ngân sách: 4.512.538.900 đồng.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, xã 
Hoằng Giang còn tích cực quan tâm tạo điều 
kiện cho giáo dục với các phong trào thi đua 
dạy tốt, học tốt đư ợc duy trì thường xuyên, chất 
lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực, học 
sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100 %, tỷ 
lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở khối 9 đạt 

100 %. Về thành tích tham gia kỳ thi học sinh 
giỏi: Trường THCS đạt 1 giải Khuyến khích cấp 
tỉnh môn vật lý; 48 giải cấp huyện, trong đó 1 
giải Nhất, 10 giải Nhì, 18 giải Ba, 20 giải Khuyến 
kích; Trường Tiểu học tham gia kỳ thi học sinh 
giỏi đạt 38 giải cấp huyện, trong đó có 5 giải 
Nhất, 9 giải Nhì, 7 giải Ba, 17 giải Khuyến kích; 
Trường mầm non tham gia hội thi “Bé với làm 
điệu dân ca cấp huyện” đạt giải nhì toàn đoàn. 
Các nhà trường đều thực hiện tốt Kế hoạch số 
99, 23 của UBND xã thường xuyên chỉnh trang 
khuôn viên nhà trường đảm bảo sáng, xanh, 
sạch đẹp.

Ông Cao Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã Hoằng 
Giang - chia sẻ: Để đạt được kết quả trên, trong 
những năm qua, xã Hoằng Giang đã tranh thủ 
mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, ưu tiên đầu tư các công trình phúc 
lợi phục vụ dân sinh, triển khai và thực hiện 
tốt quy hoạch được phê duyệt. Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhất là lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ; gắn với sản xuất nông 
nghiệp theo hướng toàn diện, kết hợp với phát 
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm 
không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân. Phát huy vai trò 
của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong tổ chức 
triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 
cấp uỷ đề ra; thực hiện tốt công tác dân vận của 
chính quyền; tập trung sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể 
từ xã đến thôn. Nâng cao hiệu quả công tác 
phối hợp trong giải quyết công việc đồng thời 
xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND xã với 
MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 còn 
nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi các cấp, các 
ngành mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn thể, nhân dân trong xã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm chủ động sáng tạo trong thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà nghị quyết 
Đảng bộ, HĐND xã đã đề ra, quyết tâm xây 
dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022 và 
phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng 
đô thị, văn minh.

VỀ THĂM XÃ HOẰNG GIANG 
TRONG TIẾT TRỜI SANG THU CỦA 
THÁNG 9, TRÊN KHẮP CÁC CON 
ĐƯỜNG VÀO XÃ, TRẢI DÀI 2 BÊN 
LÀ NHỮNG HÀNG HOA ĐANG ĐUA 
NHAU NỞ, CHÚNG TÔI CẢM NHẬN 
ĐƯỢC CUỘC SỐNG ĐANG ĐỔI THAY 
TRÊN MIỀN QUÊ CÒN NHIỀU KHÓ 
KHĂN NÀY. NHỮNG THÀNH QUẢ 
ĐẠT ĐƯỢC LÀ SỰ VẬN DỤNG LINH 
HOẠT, SÁNG TẠO CỦA CẤP ỦY, 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG 
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 
VÀ SỰ HƯỞNG ỨNG, ĐỒNG THUẬN 
CAO CỦA NHÂN DÂN TRONG QUÁ 
TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
(NTM).

Xã Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa:Xã Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa:  
NỖ LỰC VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAONỖ LỰC VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Công sở xã Hoằng Giang

Vũ Quỳnh
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Doanh nhânDoanh nhân

Hơn 20 năm trong nghề, Ths.Kts. 
Đinh Văn Phúc đã có nhiều công 
trình đạt giải thưởng kiến trúc 
như: Khu liên hợp Bảo tàng, 

Thư viện và công viên tỉnh Đắk Nông (giải Nhất 
2019), Văn phòng làm việc các sở ngành tỉnh 
Tiền Giang (giải Nhì 2008, không có giải Nhất); 
Trụ sở làm việc Công ty Sổ Xố Kiến Thiết Vĩnh 
Long (giải Nhất 2009); Cổng chào khu công 
nghiệp Long Hậu (giải Nhất 2014); Công viên 
đảo nổi Hồ trung tâm TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông (giải Nhì 2019); Trụ sở Công an tỉnh Đắk 
Lắk (giải Ba 2007)... Và đặc biệt, anh đã thiết kế 
cho quê hương Hội An công trình Công viên Hội 
An vào năm 2017 và đã thi công hoàn thành 
ngày  30/4/2021. 

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh về 
những thành quả đã đạt được, cũng như những 
quan điểm cuộc sống đời thường của anh.

PV: Vì sao anh lại thích văn hóa và kiến trúc 
nước Nhật?

Ths.Kts. Đinh Văn Phúc: Tôi sinh ra và lớn 
lên tại Đô thị cổ Hội An, nơi kiến trúc và văn 
hóa địa phương có nhiều nét tương đồng với 
nước Nhật. Từ năm 1592, thuyền buôn Nhật 
đến thương cảng Hội An để giao lưu buôn bán 
tạo nên mối giao thương gắn kết với Việt Nam 
từ đây. Tôi rất thích con người và văn hóa Nhật 
Bản bởi tinh thần làm việc nhóm của người 
Nhật rất giỏi, sẵn sàng làm việc cùng nhau vì lợi 
ích chung. Đó là tinh thần Nhật Bản, tinh thần vì 
cộng đồng. Đây là lý do tôi chọn đề tài "Sự giao 
thoa văn hoá Việt - Nhật trong kiến trúc Đô thị 
cổ Hội An" cho bài luận văn Tốt nghiệp Thạc sỹ 
kiến trúc sư của mình. Việt Nam chúng ta nên 
học hỏi nhiều điều từ nước Nhật nhưng phải 
vẫn giữ được bản sắc văn hoá Việt Nam trong 
kiến trúc nói riêng cũng như các lĩnh vực khác 
nói chung.

Nói về kiến trúc Hội An, Chùa Cầu Hội An có 

lối kết cấu kiến trúc và trang trí nội thất mang 
dấu ấn của nền văn hóa Phù Tang (Nhật Bản) 
như: mái ngói mềm mại, uyển chuyển với độ 
dốc thấp, những cột vuông, nền cầu lát vát hình 
vòng cung... Phía Tây Chùa Cầu đặt 2 tượng 
khỉ đá, phía Đông đặt 2 tượng chó đá, đó là hai 
linh vật “độc tôn” chỉ có ở phố cổ Hội An. “Thần 
Khỉ” và “Thần Chó” cũng chính là những con vật 
được người Nhật quý trọng.

PV: Quan điểm của anh về thiết kế kiến trúc 
là gì?

Ths.Kts. Đinh Văn Phúc: Thiết kế phải có ý 
tưởng ban đầu, ý tưởng đó gắn liền với yêu cầu 
của chủ đầu tư cũng như văn hoá địa phương - 
văn hóa vùng miền, từ đó phát triển thành các 
không gian cho phù hợp cả dự án.

Ví dụ, thiết kế Khu liên hợp Bảo tàng, Thư 
viện và Công viên tỉnh Đắk Nông, quy hoạch 
tổng thể và hình khối của các công trình được 
lấy ý tưởng từ hình ảnh đặc trưng: cồng chiêng 
và đàn đá Tây Nguyên.

Dự án có hai khối công trình chính hình 
vành khăn được lấy từ hình ảnh cồng chiêng 
Tây Nguyên và khoảng thông tầng ở giữa tượng 
trưng cho thanh âm vang vọng núi rừng. Khối 
phụ ôm lấy khối chính có hình dạng cách điệu 
như cây đàn đá nổi tiếng Việt Nam, với phần 
mái nhấp nhô như nhịp điệu của tiếng đàn.

Đồng thời, hình ảnh cổng chào Khu công 
nghiệp Long Hậu cũng gắn liền với nhiều biểu 
tượng khác. Ví dụ, hình tượng bàn tay đan xen 
vào nhau, cùng nâng đỡ che chắn thể hiện sự 
cộng tác thống nhất, đoàn kết giữa các doanh 
nghiệp kết hợp hình tượng cánh chim tung bay, 
mở rộng thể hiện sự mời gọi, phát triển trong 
đầu tư hợp tác. Ngọn đuốc đặt ở vị trí cao nhất 
thể hiện mục tiêu chung là tỏa sáng trên con 
đường của sự thành công.

Đối với công trình nhà ở (nhà phố hay biệt 
thự), theo tôi phải chú trọng đến công năng của 

từng không gian sao cho phù hợp với yêu cầu 
của chủ nhà, rộng hơn là văn hóa của mỗi gia 
đình và mỗi vùng miền khác nhau. Các bạn kiến 
trúc sư mới ra trường thường hay chỉ chú ý đến 
hình thức vẻ đẹp bên ngoài nhưng lại quên chú 
ý đến công năng sử dụng bên trong.

PV: Quan niệm về cuộc sống của anh như thế 
nào?

Ths.Kts. Đinh Văn Phúc: Uy tín là quan trọng 
nhất trong xã hội 4.0 vì có thể mọi người giỏi 
như nhau nhưng hơn nhau và vượt qua đối thủ 
nhiều khi chỉ là ở chữ Tín. Chính vì vậy mà tôi 
luôn tâm niệm: “Vạn chữ tín, một niềm tin”. Chữ 
Tín bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất như hẹn 
gặp nhau với đối tác, người lớn tuổi, bạn bè hay 
những bạn sinh viên… đều phải đúng giờ, thậm 
chí đến trước 5 hay 10 phút...

PV: Ai là người ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 
của anh?

Ths.Kts. Đinh Văn Phúc: Ba mẹ tôi là động 
lực cho sự cố gắng học hỏi và phấn đấu không 
ngừng nghỉ của tôi. Hội An là quê hương tôi 
nhưng Sài Gòn mới chính là nơi tôi trưởng 
thành và đạt nhiều kết quả ban đầu như ngày 
hôm nay. Tôi có tình yêu rất đặc biệt dành cho 
Sài Gòn.

PV: Anh có nhắn nhủ gì đến các bạn kiến trúc 
sư trẻ - thế hệ tương lai của nền kiến trúc Việt 
Nam?

Ths.Kts. Đinh Văn Phúc: Tôi đã dạy qua bao 
nhiêu thế hệ kiến trúc sư nhưng sau bao năm 
gặp lại thì chỉ còn số ít người làm đúng nghề 
mình chọn, số còn lại đã chuyển qua lĩnh vực 
khác. Có một câu văn của tác giả người Nhật 
Kaneko Ikeda gây ấn tượng mạnh với tôi: “Điều 
quan trọng hơn chiến thắng là không bị đánh 
bại”. 

Vì vậy, tôi muốn khuyên các bạn kiến trúc sư 
trẻ nói riêng, cũng như các bạn trẻ trong mọi 
lĩnh vực nói chung: Phải giữ được đam mê, luôn 
học hỏi, không sợ hãi trước những điều mình 
chưa biết, sẵn sàng tiếp thu nhận xét của người 
khác dù có tiêu cực hay không, phải luôn giữ sự 
nhiệt huyết của tuổi trẻ và hãy kiên trì theo con 
đường mình đã chọn dù có nhiều khó khăn, hãy 
biến những thử thách thành những trải nghiệm 
quý giá cho hành trình tiếp theo.

Ths. KTS Đinh Văn Phúc: 
Chặng đường hơn 20 năm 
với nhiều công trình đạt giải kiến trúc

NKTHS.KTS. ĐINH VĂN PHÚC LÀ MỘT NGƯỜI CON SINH RA 
TẠI TP. HỘI AN (TỈNH QUẢNG NAM), RẤT YÊU THÍCH VĂN 
HÓA VÀ KIẾN TRÚC NHẬT BẢN, HIỆN ĐANG LÀ GIẢNG 
VIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TẠI MỘT SỐ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở TP.HCM, CEO CỦA CÔNG TY TNHH 
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHÚC TÂN VIỆT.
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Bệnh viện Đa khoa  huyện Đồng 
Văn  được giao với quy mô 100 
giường, gồm: 23 khoa, phòng và 2 
phòng khám đa khoa khu vực với 

tổng số 108 cán bộ, viên chức, người lao động. 
Trong đó có 29 bác sĩ, 13 y sĩ, 31 điều dưỡng, 7 
dược sĩ, 5 kỹ thuật viên và nhiều cán bộ, nhân 
viên khác. 

Những năm 2006-2010, tuy kinh tế của bệnh 
viện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa 
được xây dựng đồng bộ, nhưng BVĐK  huyện 
Đồng Văn vẫn được quan tâm tu sửa hàng năm. 
Bởi vậy, khuôn viên Bệnh viện luôn xanh, sạch, 
đẹp đáp ứng nhu cầu của người bệnh, nhân 
dân trên địa bàn huyện và xã lân cận thuộc 
huyện; trang thiết bị y tế được trang bị, quản 
lý, bảo dưỡng định kỳ nên đáp ứng được tốt các 
kỹ thuật chuyên môn tại Bệnh viện và 2 phòng 
khám đa khoa khu vực.

Năm 2021, Bệnh viện đã khám cho 23.581 
trường hợp, tăng 3.626 trường hợp so với năm 
2020, đạt 118% kế hoạch năm 2021. Đồng thời, 
Bệnh viện còn phối kết hợp chặt chẽ với Phòng 
Y tế, Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị có liên 
quan xây dựng phương án phòng chống thảm 
hoạ thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, chuẩn bị sẵn 
sàng cơ số thuốc, đội cấp cứu lưu động tham 
gia phòng chống khi có thảm hoạ hoặc dịch 
bệnh xảy ra. Lên phương án chống dịch bệnh 
ở người và phương án phòng, chống các dịch 
bệnh nguy hiểm như COVID-19 tại Bệnh viện và 
trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện tốt các 
kế hoạch đã đề ra và có báo cáo theo quy định. 

Cũng trong năm qua, Bệnh viện đã nghiêm túc 
thực hiện các nội dung trong Tiêu chí Bệnh viện 
an toàn phòng chống dịch COVID-19. Kết quả 
chấm điểm Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn do Sở 
Y tế đánh giá đạt 134 điểm, tỷ lệ 89,3% và đạt 
“Bệnh viện an toàn”.

Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc BVĐK Đồng 
Văn, Hà Giang - Sấn Văn Cương cho hay: Để 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), 
Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất 
lượng cụ thể trong từng tiêu chí qua mỗi năm, 
các tiêu chí đạt mức cao được duy trì cùng đó là 
thực hiện đánh giá, cải tiến các tiêu chí ở mức 
thấp. 

Với phương châm “Lấy bệnh nhân làm trung 
tâm”; “Sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu 
hàng đầu”; “Sức khỏe của người bệnh là sứ 
mệnh của chúng tôi”... nhìn chung, chất lượng 
khám, chữa bệnh thường xuyên được bảo đảm, 
và nâng cao. Người bệnh vào viện được tiếp 
đón niềm nở, nhiệt tình, được phổ biến nội quy, 
quyền lợi, nghĩa vụ của người bệnh và người 
nhà người bệnh. Các y, bác sĩ khám và ra y lệnh 
chính xác, sử dụng thuốc hợp lý với chẩn đoán 
bệnh và phác đồ điều trị. Chính vì lẽ đó, chất 
lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện không 
ngừng được cải tiến, các tiêu chí đạt mức cao 
được duy trì và từng bước cải tiến.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng thường xuyên 
cử cán bộ bệnh viện đi học các lớp ngắn hạn, 
dài hạn do Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh, 
tuyến Trung ương đào tạo. Trong đó, có 19 bác 
sĩ, điều dưỡng, KTV tập huấn tại BVĐK tỉnh theo 

kế hoạch đào tạo hàng năm; thực hiện 23 đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được Hội 
đồng khoa học của Bệnh viện thẩm định gửi về 
Sở Y tế Hà Giang, trong đó có 20 đề tài đạt kết 
quả.

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19, hoạt động tại địa bàn đặc biệt 
khó khăn, các trang thiết bị y tế còn thiếu thốn 
và xuống cấp trầm trọng, nhưng nhìn chung 
Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn vẫn hoàn 
thành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; 
xây dựng Đề án phát triển bệnh viện giai đoạn 
2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 một cách 
rõ nét; công tác quản lý kinh tế y tế được tăng 
cường, đáp ứng thực hành tiết kiệm hiệu quả. 
Đảm bảo thanh toán đúng, đủ, kịp thời tiền 
lương, các khoản phụ cấp, tiền trực, thêm giờ, 
các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chế 
độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ 
hưu cho cán bộ viên chức trong toàn Bệnh viện.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Bác 
sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc BVĐK Đồng Văn, 
Hà Giang - Sấn Văn Cương cho hay: Năm 2022, 
mục tiêu của Bệnh viện là xây dựng hình ảnh 
bệnh viện “xanh, sạch, đẹp, thân thiện, tích cực, 
hiện đại” đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa 
bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, khách 
du lịch trong và ngoài nước trong giai đoạn hội 
nhập, phát triển du lịch của huyện Đồng Văn.

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính 
sách về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
nhân dân, đặc biệt là quy định về phòng chống 
dịch bệnh dịch COVID-19 năm 2022. Đẩy mạnh 
triển khai, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, 
kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật vượt tuyến và công 
nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Bệnh 
viện. Đảm bảo phát triển bền vững, hướng đến 
sự hài lòng của người bệnh, tạo sức hút cao đối 
với nhân dân trong và ngoài huyện đến khám, 
chữa bệnh.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA (BVĐK) 
HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ 
GIANG HIỆN CÓ 108 CÁN BỘ 
Y, BÁC SỸ, NGƯỜI LAO ĐỘNG. 
HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC 
BIỆT KHÓ KHĂN, BỆNH NHÂN 
ĐẾN KHÁM, ĐIỀU TRỊ CHỦ YẾU 
LÀ NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ, NHƯNG 
VỚI TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, 
VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN, CÁC Y, 
BÁC SỸ BVĐK ĐỒNG VĂN LUÔN 
NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, 
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA 
NGƯỜI BỆNH.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Hà Giang:Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Hà Giang:
  LUÔN HƯỚNG TỚI LUÔN HƯỚNG TỚI 
SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNHSỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Việt Dũng
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Ứng dụng CNTT và kỹ thuật mới 
vào công tác khám chữa bệnh (KCB)

Ban Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc ứng 
dụng các phần mềm trong mọi hoạt động của 
bệnh viện nhằm phục vụ cho công tác KCB 
được nhanh gọn và chuẩn xác như: Theo dõi 
hồ sơ bệnh nhân qua bệnh án điện tử, đáp ứng 
yêu cầu của BHXH về công tác thẩm định BHYT; 
nâng cấp phần mềm phục vụ nhu cầu tiếp đón 
người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, điều 
trị bằng thẻ CCCD có gắn chíp hoặc bằng ứng 
dụng VSSID.

Ngoài ra, Bệnh viện còn triển khai kết nối 
một số máy sinh ảnh còn lại như máy siêu âm, 
máy điện tim… với phần mềm HIS đảm bảo trả 
kết quả trên máy, giảm thời gian chờ của người 
bệnh. Đơn thuốc cho bệnh nhân cũng được kê 
khai qua hệ thống thông tin Quốc gia, quản lý 
kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn cho toàn 
thể các bác sỹ trong bệnh viện. Kết quả chụp 
CT-Scanner, X-quang của người bệnh được gửi 
qua mã QR trên thiết bị điện thoại thông minh.

Một đổi mới nữa có thể thấy rõ nét nhất về 
việc ứng dụng CNTT trong bệnh viện đó là với 
hoạt động phòng chống COVID-19, bệnh viện 
tiếp tục triển khai việc khai báo y tế qua mã QR 
đối với tất cả người bệnh, người nhà người bệnh 
và khách đến thăm. 100% cán bộ thực hiện khai 
báo y tế qua mã QR. Ứng dụng sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật “Máy đo thân nhiệt tự động” để 
hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên y tế và người 
bệnh, người nhà người bệnh, tránh lây nhiễm. 
Hệ thống camera giám sát luôn được duy trì để 
đảm bảo an ninh trong bệnh viện.

Các hoạt động chuyên môn tiếp 
tục được chú trọng

“Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ là bệnh viện 
tuyến tỉnh thực hiện khám, chữa bệnh các bệnh 
mạn tính về lao, phổi, hen phế quản và các bệnh 
liên quan cho người dân trên địa bàn; đồng thời 
đảm nhiệm chức năng quản lý, giám sát mạng 
lưới phòng chống lao và các bệnh phổi mạn 
tính trong toàn tỉnh. Bệnh viện cũng là đơn vị 
tổ chức triển khai CTCL trên địa bàn tỉnh, trong 
6 tháng đầu năm 2022 đã phối hợp tốt với các 

TTYT trên địa bàn tổ chức phát hiện, quản lý và 
điều trị cho người bệnh lao”, BSCK II Lê Anh Hải 
- Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Được sự phối hợp, giúp đỡ của Trung tâm 
nghiên cứu sức khỏe và môi trường (CEHS) và 
Sở Y tế trong việc triển khai chiến lược sàng 
lọc 2X chủ động tại cộng đồng, Bệnh viện phát 
hiện thêm nhiều bệnh nhân lao mới. Hơn nữa, 
người dân đã có ý thức phòng, chống bệnh lao, 
hưởng ứng dịch vụ chụp X-quang tại cộng đồng. 
Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể CB, CNV Bệnh 
viện luôn nghiêm túc, tập trung tinh thần cao 
độ trong công việc, tạo được niềm tin cho người 
dân trên địa bàn tỉnh khi lựa chọn Bệnh viện 
làm nơi khám, chữa bệnh và điều trị. Tỷ lệ khỏi 
bệnh sau khi điều trị tại Bệnh viện đạt ở mức 
khá cao là 92,75%. Đó cũng là tín hiệu đáng 
mừng đối với đội ngũ y, bác sỹ trong việc KCB, 
chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Bệnh viện 

còn thực hiện nghiêm túc việc cung ứng đầy đủ 
và kịp thời thuốc phục vụ cho công tác khám 
bệnh, chữa bệnh và không để xảy ra tình trạng 
thiếu vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh 
phẩm chẩn đoán.

Về định hướng công việc trong thời gian tới, 
BSCK II Lê Anh Hải nhấn mạnh: “Ban lãnh đạo 
Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo 
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
theo hướng chuyên khoa bệnh phổi theo Đề 
án 1816, hình thức đào tạo “cầm tay chỉ việc”, 
cử các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào 

tạo để thực hiện thành thạo các kỹ thuật lâm 
sàng và cận lâm sàng mới tại các bệnh viện 
tuyến Trung ương, tăng cường ký hợp đồng hợp 
tác với các chuyên gia của các bệnh viện tuyến 
trên theo hình thức chuyên gia, hỗ trợ đào tạo, 
chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ Bệnh viện. Việc 
đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phần mềm hệ 
thống công nghệ thông tin của Bệnh viện, ứng 
dụng công nghệ thông tin vào toàn diện các 
hoạt động của Bệnh viện được đẩy mạnh hơn 
nữa và chú trọng đảm bảo chế độ, quyền lợi cho 
những bệnh nhân tham gia BHYT. Ban lãnh đạo 
còn quản lý, quán triệt việc thực hiện nghiêm 
túc quy tắc, kỹ năng giao tiếp ứng xử, ý thức và 
tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của mọi 
cán bộ, viên chức lao động của Bệnh viện, tạo 
môi trường xanh sạch đẹp góp phần nâng cao 
hơn nữa sự hài lòng của người bệnh”.

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ LÀ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH CÓ 
KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA CŨNG NHƯ ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ, CHĂM 
SÓC BỆNH NHÂN LAO VÀ CÁC BỆNH VỀ PHỔI. BỆNH VIỆN ĐÃ CÓ NHIỀU 
ĐỔI THAY KHI NGÀY CÀNG TRIỂN KHAI ĐƯỢC NHIỀU KỸ THUẬT MỚI, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ Y, BÁC SĨ NHẰM 
PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY CÀNG CAO CỦA NGƯỜI 
DÂN.

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ:  
LẤY SỰ TIN TƯỞNG VÀ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN 
LÀ PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

Việt Dũng

Trụ sở Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.
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Dự án trên được triển khai xây 
dựng tại thị trấn Phú Thịnh, xã 
Tam Thái, xã Tam Dân, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh được 
chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án. Diện tích sử 
dụng đất của Dự án khoảng 50ha. Quy mô đầu 
tư bao gồm: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao 
thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, 
điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát 
nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình 
thiết yếu.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 298.000.000.000 
đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 
122.180.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 41% tổng vốn 
đầu tư. Vốn huy động được là 175.820.000.000 
đồng, chiếm tỷ lệ 59% tổng vốn đầu tư.

Dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong 
vòng 2 năm kể từ khi được UBND tỉnh Quảng 
Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của 
Dự án là 50 năm, kể từ ngày 20/09/2022.

Để Dự án được triển khai và hoàn thành 
đúng tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với UBND huyện Phú Ninh hướng 
dẫn nhà đầu tư trình tự, thủ tục liên quan đến 
đất đai, môi trường theo quy định; Sở Xây dựng 
hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 
về xây dựng theo quy định; Sở Công Thương 
hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về 
thành lập cụm công nghiệp theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu 
tư hồ sơ, thủ tục về ký quỹ để đảm bảo thực 
hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 
Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư.

UBND huyện Phú Ninh hướng dẫn, hỗ trợ 
nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng và triển khai thực hiện dự án theo 
quy định.

Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Đầu tư Quốc 
tế Phú Ninh có trách nhiệm thực hiện đúng các 
nội dung chủ trương đầu tư được duyệt và quy 
định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, 
môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật 
tự, an toàn lao động và các chỉ tiêu quản lý quy 
hoạch xây dựng 1/500 được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà 
nước theo quy định.

Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 
hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự 
án và chế độ báo cáo thuế theo quy định.

Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 
của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp.

Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của 
tổ chức tín dụng hợp pháp về nghĩa vụ ký quỹ 
để thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 2131/
QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, 
nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự 
án. Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế 
Phú Ninh không thực hiện đúng các quy định 
nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 
UBND huyện Phú Ninh và các cơ quan liên quan 
xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình 
UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp 
luật.

UBND TỈNH QUẢNG NAM VỪA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2468/QĐ-
UBND NGÀY 20/9/2022 CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI 
CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH KẾT 
CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
“Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình”

Phùng Sơn

Ông Mai Thành Vinh – Giám đốc Công ty TNHH 
Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh

Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh - Chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình.

TẠP CHÍ
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Với phương châm “Vì người bệnh, 
vì tập thể, vì mỗi chúng ta”, Bệnh 
viện Long Khánh đang hướng tới 
mục tiêu trở thành bệnh viện đa 

khoa chuyên sâu toàn diện, là bệnh viện hạng 
I của tỉnh Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược: 
“Bệnh viện Long Khánh - nơi khởi nguồn yêu 
thương sẻ chia và thông cảm, đảm bảo cung 
ứng mọi dịch vụ y tế tốt nhất, là đơn vị hàng 
đầu trong khu vực”. 

Bệnh viện đã đầu tư các thiết bị chẩn đoán 
hình ảnh hiện đại:  CT scanner 64 lát, MRI 1,5 
tesla, X-Quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4 
chiều, chụp răng toàn hàm, chụp nhũ ảnh, nội 
soi dạ dày tá tràng, đại tràng, trực tràng… giúp 
lâm sàng tiếp cận nhanh, chẩn đoán chính xác 
và can thiệp kịp thời.

Các chuyên khoa xét nghiệm:  Huyết học, 
đông máu, sinh hóa, miễn dịch, vi sinh, ký sinh 
trùng, tế bào, ngân hàng máu… quản lý chất 
lượng xét nghiệm và an toàn sinh học hiện đại 

cho kết quả nhanh, chính xác.
Với sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, nhiều ca 

bệnh đặc biệt đã được cấp cứu kịp thời. Có thể 
kể đến ca cấp cứu một ngày cuối tháng 7/2022, 
Bệnh viện đã cứu sống thành công một bệnh 
nhân bị thủng tim phổi nặng. Đó là bệnh nhân 
Lê Văn Tắc, bị tai nạn ngã vào hàng rào sắt đâm 
thủng tim thủng phổi.

Trong ngày bệnh nhân Tắc xuất viện, ông Lê 
Văn Tuyến - bố của bệnh nhân Lê Văn Tắc, xúc 
động: “Thật là kỳ diệu. Lúc nghe báo tin tai nạn, 
gia đình cứ nghĩ là đến bệnh viện để nhìn con 
lần cuối, nào ngờ phép màu đã xảy ra. Thật là 
một niềm hạnh phúc không thể nói nên lời”.

Nhận được những bó hoa tươi thắm từ 
bệnh nhân Lê Văn Tắc và gia đình, BS. Phan Văn 
Huyên - Giám đốc BV Long Khánh bối rối: “Cứu 
chữa bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi”. 

BS Huyên tâm sự: “Khi quyết định phẫu thuật 
cho bệnh nhân Tắc, chúng tôi cũng lo lắng lắm 
vì không thể đánh giá chắc chắn tình trạng tổn 

thương. Sau quá trình phẫu thuật, chỉ đến khi 
tim của bệnh nhân đập trở lại , chúng tôi mới 
có thể thở phào nhẹ nhõm, và khẳng định bệnh 
nhân được cứu sống. Đó là giây phút hạnh phúc 
nhất của chúng tôi”.

Trước đó, ngày 16/7, bệnh nhân Lê Văn Tắc 
(33 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng bất 
tỉnh, mạch và huyết áp không đo được. Bệnh 
nhân bị đa chấn thương vùng ngực, mặt… vết 
thương vô cùng nghiêm trọng, máu từ vùng 
ngực không thể cầm được.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã mổ khẩn 
cấp cho bệnh nhân. Khi mở ngực, các bác sĩ 
phát hiện tâm nhĩ trái của bệnh nhân bị rách 
một đường dài khoảng 4cm, máu chảy nhiều 
(khoảng 4 lít), thủng phổi, ngưng tim. Trong 
vòng một giờ đồng hồ, ê - kíp phẫu thuật đã 
truyền 6 đơn vị máu, khâu vết thương tim, phổi 
cho bệnh nhân.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Tắc phân 
tích: Bệnh nhân bị nạn trên địa hình phức tạp, 
cộng với do không biết cách sơ cứu, tình trạng 
vết thương của bệnh nhân vốn nghiêm trọng 
càng thêm nghiêm trọng, tim và phổi của bệnh 
nhân không chỉ bị thủng mà nhiều chỗ còn bị 
dập nát… nên việc phẫu thuật phục hồi gặp 
nhiều khó khăn.

Theo BS. Phan Văn Huyên, hàng rào sắt đâm 
vào tim, phổi gây vết thương nham nhở khiến 
việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn. Nếu 
không thực hiện cẩn trọng, khéo léo sẽ dẫn 
đến bệnh nhân bị hoại tử tim sau khi khâu. Tuy 
Bệnh viện đã có nhiều kinh nghiệm trong việc 
xử lý những tai nạn tổn thương tim phổi, nhưng 
bệnh nhân Tắc là ca tổn thương phức tạp hơn 
rất nhiều so với các ca bị tổn thương tim do dao 
hay vật nhọn mà bệnh viện đã thực hiện trước 
đó.

BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY 
CHO NGƯỜI BỆNH. NIỀM TIN ẤY LÀ "VIÊN THUỐC QUÝ" GIÚP VIỆC KHÁM 
CHỮA BỆNH ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN.

Đồng Nai:
Bệnh viện ĐKKV Long Khánh cứu sống 
bệnh nhân bị thủng tim phổi nặng

Bệnh nhân Lê Văn Tắc được cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân Lê Văn Tắc và gia đình tặng hoa cho các bác sĩ Bệnh viện Long Khánh.

Châu Phụng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long KhánhBệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

12
Số 03 (111)  25/9/2022



Doanh nghiệpDoanh nghiệp

Tập trung nguồn lực trong công 
tác giảm nghèo hướng đến mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh

Sau nhiều năm hoạt động NHCSXH tỉnh Bắc 
Kạn đã thực hiện tốt những mục tiêu mà Đảng 
bộ, chính quyền đã đề ra là: Tập trung nguồn 
lực trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất 
lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách 
tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương 
mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia 
vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, góp phần 
hạn chế hoạt động “tín dụng đen” trên địa 
bàn, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, đóng góp thiết thực vào công tác giảm 
nghèo, an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh 
quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và xây 
dựng nông thôn mới.

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính 
sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 
04/10/2002 của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã tập 
trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay 
được 326.454 lượt hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác với doanh số cho vay đạt 8.023 
tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 5.294 tỷ đồng. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu 
tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được 
tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một 
cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 136.237 lượt 
hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho 
trên 50 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc 
làm cho trên 22 nghìn lao động, giúp cho trên 
14 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và 
cải tạo trên 93 nghìn công trình nước sạch, công 

trình vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ 
xây dựng, sửa chữa gần 3 nghìn ngôi nhà cho 
hộ nghèo... 

Có thể khẳng định nguồn vốn tín dụng chính 
sách là một trong những công cụ tài chính của 
Chính phủ hoạt động hiệu quả nhất, đã góp 
phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu 
vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, 
được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, 
do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, 
giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần 
cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu 
hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

“Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện 
tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 
trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp 
giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của 
Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh 
tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, 
xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật 
tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; góp 
phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, 
mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn”. 
Ông Hà Sỹ Côn – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH 
tỉnh Bắc Kạn cho biết.

Khắc phục khó khăn và giữ vững 
vai trò và chức năng trong phát triển 
kinh tế tại địa phương. 

Ông Hà Sỹ Côn nhấn mạnh: “Bắc Kạn là tỉnh 

miền núi nằm sâu trong nội địa vùng Đông Bắc, 
là tỉnh nằm giữa các tỉnh có tiềm năng phát triển 
kinh tế lớn. Với xuất phát điểm là tỉnh nghèo và 
80% dân cư là dân tộc thiểu số, nên việc tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa 
của tín dụng chính sách xã hội phải được chú 
trọng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Sự phối hợp chặt chẽ 
giữa NHCSXH với các tổ chức CT - XH là yếu tố 
quan trọng nhất. Đây có thể coi là một nhiệm 
vụ vô cùng khó khăn với NHCSXH hiện nay”.

Đồng thời ông cũng đưa ra mục tiêu cụ thể 
từ nay đến năm 2030 là phấn đấu tăng trưởng 
tín dụng hàng năm đạt từ 6-8%; và hoàn thành 
100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao. 
Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu 
cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản 
phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu 
giảm tỷ lệ nợ xấu. 

Hơn nữa, thường xuyên bám sát Chiến lược 
của phát triển giai đoạn 2021-2030 của NHCSXH 
Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
sự chỉ đạo của các cấp ngành trong việc chỉ đạo 
tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách 
xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu 
quả, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân trên địa bàn, phát huy vai trò của tín 
dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội và thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây 
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh.

Ngoài ra, cần phối hợp, lồng ghép có hiệu 
quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt 
động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt 
động của các tổ chức CT - XH nhằm mục tiêu 
giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh 
xã hội.

CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH BẮC KẠN ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 36/QĐ-HĐQT NGÀY 14/01/2003 CỦA CHỦ TỊCH HĐQT NHCSXH, 
NHẰM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 
VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/
NĐ-CP NGÀY 04/10/2002 CỦA CHÍNH PHỦ, GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC 
TIÊU QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG, GIẢI QUYẾT 
VIỆC LÀM, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ỔN 
ĐỊNH CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

Chi nhánh NHCSXH Tỉnh Bắc Kạn:   
Phát huy hiệu quả 
vai trò của tín dụng CSXH 
đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương

Bảo Anh

Ông Hà Sỹ Côn - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh 
Bắc Kạn.
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Công ty Cổ phần than Mông Dương là niềm tự hào 
của nhiều thế hệ thợ mỏ Mông Dương.

Trụ sở Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.Trụ sở Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.Công ty Cổ phần Than Mông Dương 
-  Vinacomin  tiền thân là Mỏ than 
Mông Dương được thành lập 
từ ngày 1/4/1982.  Mỏ đã đi vào 

sản xuất và ra tấn than đầu tiên vào ngày 
28/12/1982. Qua nhiều lần tách, nhập đổi tên: 
Ban chuẩn bị sản xuất (1976 - 1982);  Mỏ than 
Mông Dương - Khe Chàm (1982-1986); Mỏ than 
Mông Dương (1986-2001); Công ty Than Mông 
Dương (2001- 2007); Công ty CP Than Mông 
Dương - TKV (2007 - 2011); cuối cùng đổi tên là 
Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin từ 
2011 đến nay.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, dưới 
sự lãnh đạo của TKV, của Đảng bộ Công ty, sự 
hỗ trợ giúp đỡ của địa phương, tập thể cán bộ, 
công nhân viên qua nhiều thế hệ đã luôn cùng 
nhau đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua mọi 
khó khăn gian khổ để xây dựng và phát triển 
Công ty. 

Xác định được tầm quan trọng của việc đổi 
mới trong công nghệ, Công ty đã đưa các công 
nghệ mới phù hợp với điều kiện địa chất kỹ 
thuật của mỏ, nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ 
phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, 
đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa 
và tin học hóa vào sản xuất kinh doanh, nhằm 
tăng năng suất, hạ giá thành và tiết kiệm chi 
phí. Những lò chợ chống giữ bằng giá khung, 
giá xích, lò chợ cơ giới hóa; những máy đào lò 
Combai, máy khoan, máy xúc dần thay thế sức 
người trong nhiều công đoạn sản xuất. 

Nổi bật là năm 2019, Công ty đã đầu tư lắp 
đặt đưa vào khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng 
bộ hạng nhẹ công suất 300.000 tấn/năm… Việc 
tiên phong áp dụng cơ giới hóa hạng nhẹ thay 
thế cho loại hình khai thác thủ công là bước 
phát triển đột phá, thể hiện tư duy dám đổi mới 
của đơn vị và khẳng định năng lực trình độ của 
thợ mỏ Mông Dương trước yêu cầu phát triển 
của công nghệ khai thác than.

Cũng từ khi thành lập đến nay, sản xuất kinh 
doanh của Công ty luôn ổn định và có sự tăng 
trưởng năm sau cao hơn năm trước (than sản 
xuất năm 2002 đạt 520.450 tấn, đạt 58% công 
suất thiết kế 900.000 tấn/năm). Đặc biệt năm 
2021, than sản xuất toàn Công ty đạt trên 1,6 
triệu tấn, gấp 3 lần năm 2002.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng 
than khai thác của Công ty CP Than Mông 
Dương đạt 811 ngàn tấn, bằng 53% kế hoạch 

năm (KHN).  Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
khác của Công ty cũng đạt và vượt kế hoạch đề 
ra: Mét lò đào thực hiện 9.320 mét, bằng 50% 
KHN; Than tiêu thụ thực hiện 821 ngàn tấn, 
bằng 53% KHN. Doanh thu 1.229,4 tỷ đồng; nộp 
ngân sách Nhà nước 266,5 tỷ đồng; lợi nhuận 
16,4 tỷ đồng. Điều kiện, môi trường làm việc 
được cải thiện; trình độ, tay nghề, nhận thức 
của người lao động có nhiều tiến bộ; đời sống 
vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao 
động được nâng cao. Cụ thể, tiền lương bình 
quân đạt 16,997 triệu đồng/người/tháng; trong 
đó tiền lương bình quân của thợ lò đạt 21,546 
triệu đồng/người/tháng.

Bước sang quý III/2022, Than Mông Dương 
tiếp tục đặt ra các mục tiêu trọng tâm, đó là: 
Công tác an toàn, môi trường làm việc được cải 
thiện và đảm bảo. Không để xảy ra sự cố loại 1, 
tai nạn lao động nghiêm trọng và chết người; 
tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch 
COVID-19 với “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an 
toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất 
kinh doanh để đạt hiệu quả các chỉ tiêu, kinh 

tế của Công ty đề ra; tiếp tục triển khai các giải 
pháp theo phương án phòng chống mưa bão 
bao gồm từ công tác thoát nước, cung cấp điện, 
gia cố hệ thống bơm nước, đường ống bơm, 
hầm bơm, hệ thống đập phai chắn và cửa kín 
đảm bảo đồng bộ hoạt động... phối hợp cùng 
Công ty Than Cọc 6, Cao Sơn để kịp thời đối 
phó trước các đợt mưa bão; triển khai các giải 
pháp ổn định sản xuất; cải tạo cảnh quan, môi 
trường mỏ và cải thiện điều kiện làm việc của 
công nhân, đặc biệt là khu vực hầm lò. 

Than Mông Dương phấn đấu đạt kế hoạch 
quý III, 6 tháng cuối năm đã đề ra; đảm bảo thu 
nhập người lao động bình quân toàn Công ty 
≥16,5 triệu đồng/người/tháng; đối với dự án 
xuống sâu báo cáo TKV kết quả rà soát lại trữ 
lượng tài nguyên tầng -250/-550 và hiệu quả 
kinh tế khi lập dự án xuống sâu đáy tầng than 
để xin chủ trương của TKV trong quý III/2022.

Với những kết quả, thành tích và những 
đóng góp trong 40 năm qua, Công ty CP Than 
Mông Dương - Vinacomin đã vinh dự được 
Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Nhất, Nhì, Ba; Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ninh, TKV 
đã khen thưởng, trao tặng nhiều danh hiệu thi 
đua cao quý khác.

Dẫu biết rằng trên chặng đường phát triển 
phía trước sẽ còn nhiều gian nan và thử thách 
nhưng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết 
thống nhất, trên dưới đồng lòng, ra sức thi đua 
lao động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, 
người lao động, tin tưởng rằng Công ty CP Than 
Mông Dương - Vinacomin sẽ tự tin vững bước, 
sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc và phát 
huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của thợ mỏ 
Than Mông Dương nói riêng và giai cấp công 
nhân vùng mỏ nói chung.

Công ty CP Than Mông Dương:  
40 năm tự tin, vững bước 
trên chặng đường phát triển

TRẢI QUA 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN, VỚI TINH THẦN ĐOÀN 
KẾT, SỰ NỖ LỰC, QUYẾT TÂM CAO 
CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN 
THỂ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÔNG TY CP 
THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN 
ĐÃ KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH CẢ 
VỀ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG, ĐÓNG 
GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) VÀ 
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, 
HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC.

Thành Viên

Doanh nghiệp
TẠP CHÍ
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Doanh nghiệp

Được thành lập từ năm 1999, Công ty TNHH Vận tải TM-DV 
Nam Trung Bắc luôn là lá cờ đầu trong ngành vận 
tải hàng hóa ở TP. Hồ Chí Minh. Với hơn 23 năm 
kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng 

động, được đào tạo bài bản, luôn có khát vọng vươn xa, công ty đã 
đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu vận chuyển và được khách hàng trên 
khắp cả nước tin cậy sử dụng dịch vụ.

Công ty hoạt động theo mô hình logistics hiện đại: từ vận chuyển, 
kho bãi đến bảo quản và đưa hàng hóa đến các điểm bán lẻ. Nhằm 
đáp ứng cho việc chuyên chở nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, 
Công ty đã trang bị đầy đủ các loại phương tiện: xe và thùng chứa 
tiên tiến, hiện đại, phù hợp với từng loại hàng hóa, đảm bảo tiến độ về 
thời gian và an toàn cho hàng hóa vận chuyển. Song song đó, kho bãi cũng 
được Công ty xây dựng hoặc hợp tác với các đơn vị khác ở nhiều nơi, trên cơ 
sở tính toán về cự ly vận chuyển, sức chứa và tiêu chuẩn bảo quản của từng 
nhóm hàng hóa.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, ngành giao thông vận tải ở nước ta nói chung gặp rất nhiều khó khăn; đại dịch 
COVID-19 phức tạp khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, khi dịch được kiểm soát thì giá xăng dầu lại biến động do tình hình thế giới căng 
thẳng, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt. Bối cảnh ấy cũng khiến Công ty TNHH Vận Tải TM-DV Nam Trung Bắc rơi vào bế tắc, Ban lãnh đạo 
Công ty phải giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Tuy nhiên, nhờ đã xây dựng một cơ chế giá cả linh hoạt, hợp lý; vận chuyển nhanh, an toàn, uy tín và 
đặc biệt là sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ nhân viên, Công ty TNHH Vận Tải TM-DV Nam Trung Bắc đã từng bước khắc phục mọi trở ngại và 
ngày càng phát triển vững chắc.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 và cuộc xung đột giữa 
Nga – Ukraina, nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan 
tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gặp 
khó khăn. Không có đơn hàng sản xuất, nhiều 
doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ 
việc luân phiên, cắt giảm lao động, ảnh hưởng 
tới đời sống người lao động. Trong đó nhóm các 
doanh nghiệp nước ngoài sản xuất vải bạt xuất 
khẩu, sản xuất gia công linh kiện điện tử, gia 
công hàng may mặc xuất khẩu và sản xuất gỗ 
ván ép bị ảnh hưởng nặng nề. Đơn hàng bị cắt 
giảm từ 30%-60% khiến nhiều đơn vị phải hoạt 
động cầm chừng để giữ chân công nhân, thu 
nhập hàng tháng của người lao động giảm từ 
30%-50% khiến đời sống công nhân gặp nhiều 
khó khăn. Một số giải pháp tình thế đã được các 
doanh nghiệp đưa ra như tạm dừng sản xuất, 
bán một số máy móc để thanh toán lương cho 
công nhân, cho công nhân nghỉ việc luân phiên, 
thậm chí có công ty phải cho hơn 80% công 
nhân nghỉ việc tạm thời. Trong số các doanh 
nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, 
giảm việc làm lần này có nhiều đơn vị vốn rất 
gương mẫu trong thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động như Công 
ty TNHH Công nghệ Namuga, Công ty TNHH 
Sheshin Việt Nam, Công ty TNHH Kee-eun Việt 
Nam...

Từ khó khăn trong việc làm và doanh thu, 
hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ 
BHXH với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. Trong đó 
nổi lên là các doanh nghiệp với số nợ tiền tỷ như 
Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền nợ 12 tháng 
với số tiền 17,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Texmart 
Vina nợ 45 tháng với số tiền 2,9 tỷ đồng, Công 
ty CP Giấy BBP nợ 106 tháng với số tiền 2,7 tỷ 
đồng, Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt 
Nam nợ 128 tháng với số tiền 1,6 tỷ đồng.

Khó khăn trong việc làm ảnh hưởng trực 
tiếp tới thu nhập và đời sống người lao động, 
khi doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, người 

lao động cần chủ động tìm kiếm việc làm, đề 
nghị chốt số BHXH và giải quyết bảo hiểm thất 
nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc 
trong trường hợp không tiếp tục làm việc tại các 
đơn vị sử dụng lao động. Trong thời gian hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được 
Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Để thời gian 
tham gia BHXH được liên tục, người lao động 
có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay 
sau khi nghỉ việc ở công ty. Việc đang hưởng trợ 
cấp BH thất nghiệp không ảnh hưởng tới việc 
song song đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện. 
Tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ 
được giảm trừ mức đóng theo quy định của 
Nhà nước, được ghi nhận thời gian vào tổng 
thời gian đóng BHXH, làm cơ sở để được giải 
quyết các chế độ BHXH sau này.

Công ty TNHH Vận tải TM-DV Nam Trung Bắc:  
Nhà vận tải hàng hóa chuyên nghiệp

Người lao động cần làm gì để đảm bảo 
quyền lợi khi doanh nghiệp gặp khó khăn?

Lê Hải

Kim Phượng

TẠP CHÍ
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Lịch sử 20 năm hình thành và 
phát triển đã khẳng định đường lối, 
định hướng của Đảng và Nhà nước là 
đúng đắn

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-
NQ/HNTW ngày 10/6/1993 của Đảng và Chiến 
lược quốc gia về xóa đói giảm nghèo, tháng 3 
năm 1995, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
thành lập Quỹ Cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu 
vốn sản xuất với số vốn ban đầu là 400 tỷ đồng, 
do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ngân hàng Ngoại thương đóng góp và 
Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam cho vay. Quỹ 
được sử dụng để cho vay hộ nghèo thiếu vốn 
sản xuất với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản.

Ngày 31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 525/QĐ-TTg về việc cho 
phép thành lập Ngân hàng Phục vụ người 
nghèo; ngày 01/9/1995, Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 
290/QĐ-NH5 về việc thành lập Ngân hàng Phục 
vụ người nghèo đặt trong Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) 
Việt Nam, hoạt động không vì mục tiêu lợi 
nhuận, để cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho hộ 
nghèo thiếu vốn sản xuất.

Với mô hình tổ chức được triển khai đồng 
bộ từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở 
tận dụng bộ máy và mạng lưới sẵn có của Ngân 
hàng NN và PTNT Việt Nam, Ngân hàng Phục 
vụ người nghèo đã thiết lập được kênh tín dụng 
riêng để hỗ trợ tài chính cho các hộ nghèo ở Việt 
Nam với các chính sách tín dụng hợp lý, giúp hộ 
nghèo có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, 
tăng thu nhập, từng bước làm quen với nền sản 
xuất hàng hoá và có điều kiện thoát khỏi đói 
nghèo. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, 
mô hình này phát sinh nhiều hạn chế, làm cho 
nguồn lực bị chồng chéo, trùng lắp, thậm chí 
cản trở lẫn nhau, gây nhiều trở ngại cho quá 
trình kiểm soát của Nhà nước, không tách bạch 
được tín dụng chính sách với tín dụng thương 
mại.

Để triển khai Luật Các tổ chức tín dụng trong 
việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách; các nghị 
quyết của Đại hội Đảng IX, nghị quyết kỳ họp 
thứ 6 Quốc hội khoá X về việc sớm hoàn thiện 
tổ chức và hoạt động của NHCSXH, tách tín 
dụng ưu đãi ra khỏi tín dụng thương mại; đồng 
thời thực hiện cam kết với Ngân hàng Thế giới, 
Quỹ tiền tệ quốc tế về việc thành lập Ngân hàng 
Chính sách; ngày 04/10/2002, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng 
đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc 
thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ 
sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, 
tách ra khỏi Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam.

Ngày 11 tháng 3 năm 2003, Ngân hàng Chính 
sách xã hội (NHCSXH) chính thức khai trương. 
Trong 20 năm hoạt động, đến thời điểm hiện 
tại, tổng nguồn vốn tăng gần 20 lần so với năm 
2003, quy mô tín dụng cũng theo đó tăng lên, 
với 121.596 đối tượng khách hàng đang có quan 
hệ vay vốn, dư nợ tín dụng chính sách. Điều đó 
cũng thể hiện được niềm tin của người dân vào 
các chế độ và chính sách ưu đãi của NHCSXH 
để vay vốn nhằm phát triển kinh tế, từng bước 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, thay đổi bộ mặt của địa phương.

NHCSXH đã thể hiện rõ nét vai trò của tín 
dụng chính sách trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, được Quốc hội 
đánh giá là một điểm sáng trong các chính sách 
giảm nghèo, là giải pháp hữu hiệu để thực hiện 
giảm nghèo nhanh và bền vững; tín dụng CSXH 
đã được cả hệ thống chính trị tham gia thực 
hiện, qua đó gắn kết nhân dân với chính quyền 
địa phương; các hội, đoàn thể với các hội viên, 
nguồn vốn đã tác động tích cực đến các vùng 
khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng 

cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc 
phòng, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.

Giữ vững vai trò và chức năng 
trong phát triển kinh tại địa phương

“Qua 20 năm hoạt động, tín dụng chính sách 
thông qua NHCSXH đã khẳng định vai trò quan 
trọng của mình trong tiến trình phát triển kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây 
dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tạo điều 
kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách 
vươn lên cải thiện cuộc sống, thực hiện công bằng 
xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các 
vùng, miền” - ông Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc 
NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.

Cụ thể hóa, nguồn vốn tín dụng chính sách 
đã được tập trung đầu tư cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn 
tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục đào tạo, 
chú trọng đầu tư vốn đối với vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn, gắn việc đầu tư nguồn vốn với 
công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần giúp 
cho trên 116 nghìn lượt hộ thoát khỏi ngưỡng 
đói nghèo theo từng giai đoạn, tạo việc làm mới 
cho trên 32 nghìn lao động; hỗ trợ hộ nghèo 
xây dựng 21 nghìn ngôi nhà; hỗ trợ xây dựng 
182 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường cho hộ gia đình ở khu vực nông thôn; 
gần 1,1 nghìn lao động là con hộ nghèo, hộ 
gia đình chính sách được vay vốn đi lao động 
ở nước ngoài; giúp gần 40 nghìn học sinh sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi 
học, tạo nguồn nhân lực có tri thức cho xã hội; 
hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho trên 11 
nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn; 417 khách hàng thuộc đối tượng 
chính sách được vay vốn để xây dựng, sửa chữa 
và mua nhà ở xã hội.

Cũng trong thời kỳ khó khăn nhất của đất 
nước đó là ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có 
26 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn được 
vay vốn với lãi suất 0% để trả lương cho 3.105 
lượt lao động phải nghỉ việc tạm thời; đồng thời 
thực hiện và triển khai kịp thời Nghị quyết số 
11/NQ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ đã 
giúp cho 2.034 lao động có vốn để tạo, duy trì 
và mở rộng việc làm; 159 khách hàng được vay 
vốn để mua nhà ở xã hội, xây dựng và cải tạo 
nhà ở; 955 học sinh sinh viên có tiền mua máy 
tính, thiết bị học trực tuyến; 13 cơ sở giáo dục 
mầm non ngoài công lập được vay vốn để mua 
sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch. 
Và còn rất nhiều hộ gia đình tuy chưa thoát 
khỏi khó khăn về kinh tế, song nhờ nguồn vốn 
vay ưu đãi đã có cơ hội làm chủ cuộc sống của 
mình. Đó chính là hiệu quả kinh tế - xã hội đem 
lại từ chính các chương trình tín dụng chính 
sách trong thời gian qua.

TỈNH HÒA BÌNH TRONG NHỮNG 
NĂM GẦN ĐÂY ĐANG LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ 
QUYẾT TÂM VÀ KHÍ THẾ VƯƠN 
LÊN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 
VỮNG MẠNH, LÀM GIÀU CHO ĐẤT 
NƯỚC. ĐỂ THAY ĐỔI BỘ MẶT KINH 
TẾ CHO TỈNH, NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO NGƯỜI 
DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÓ PHẦN ĐÓNG 
GÓP KHÔNG NHỎ CỦA NGÂN HÀNG 
CSXH CHI NHÁNH TỈNH HÒA BÌNH.

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Hòa Bình:  
Khẳng định vai trò 
trong phát triển kinh tế địa phương

Bảo Anh

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 
tỉnh Hòa Bình.
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Trong những năm đầu 
mới thành lập, cơ sở 
vật chất, phương tiện 
làm việc còn nhiều 

thiếu thốn, đội ngũ cán bộ mỏng, còn 
non trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm. 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của Chi nhánh NHCSXH tỉnh và cấp 
uỷ, chính quyền địa phương, Phòng 
giao dịch nhanh chóng được củng 
cố về mặt tổ chức, ổn định về trụ sở 
làm việc, trang thiết bị, phương tiện 
làm việc từng bước đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ, qua đó thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Phương thức quản lý 
vốn tín dụng mang tính kết 
nối và đúng đối tượng thụ 
hưởng

Để chuyển tải vốn tín dụng 
chính sách đến đúng đối tượng thụ 
hưởng, đồng thời nâng cao chất 
lượng tín dụng, NHCSXH đã thực 
hiện phương thức quản lý tín dụng 
thông qua hình thức uỷ thác cho 
các tổ chức CTXH (gồm Hội Liên 
hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân 
huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện 
và Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí 
Minh huyện) một số nội dung công 
việc liên quan đến việc quản lý và 
chỉ đạo hoạt động của Tổ Tiết kiệm 
và vay vốn (TK&VV), bình xét hộ 
đủ điều kiện vay vốn, hướng dẫn 
người vay sử dụng vốn, kiểm tra 
giám sát người vay sử dụng vốn, 
cùng NHCSXH đôn đốc thu hồi nợ… 
Đây là mô hình quản lý sáng tạo và 
phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam 
nói chung và của địa phương nói 
riêng.

Vai trò của tổ chức CTXH trong 
công tác quản lý nguồn vốn tín 
dụng chính sách là phối hợp với 
NHCSXH huyện chuyển tải vốn đến 
đúng đối tượng thụ hưởng, đồng 
thời có trách nhiệm thường xuyên 
củng cố và nâng cao chất lượng 
tín dụng, từ đó đồng vốn tín dụng 
chính sách mang lại hiệu quả cao 
hơn giúp hộ vay cải thiện đời sống, 
vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Giảm nghèo bền vững 
thông qua các chương 
trình cho vay vốn với từng 
đối tượng cụ thể

Tính đến nay, NHCSXH huyện 
Na Rì đã tổ chức vay vốn cho các 
đối tượng theo các chương trình cụ 
thể như sau: Chương trình cho vay 
học sinh sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn; Chương trình cho vay 
tạo việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm; Chương trình cho vay 
xuất khẩu lao động; Chương trình 
cho vay nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn; Chương trình 

cho vay hộ sản xuất kinh doanh 
tại vùng khó khăn; Cho vay thương 
nhân hoạt động thương mại tại 
vùng khó khăn; Chương trình cho 
vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó 
khăn; Cho vay hộ nghèo về nhà ở; 
Cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo 
và hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt 
khó khăn; Cho vay trồng rừng sản 
xuất, phát triển chăn nuôi; Cho vay 
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi và 
Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua 
nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc 
cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Kể từ khi triển khai trên địa bàn 
huyện đến nay, các chương trình 
cho vay này đã giúp cho trên một 
nghìn hộ mới thoát nghèo có vốn 
phát triển sản xuất, kinh doanh 
nhằm từng bước ổn định cuộc 
sống và giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục phát triển tín 
dụng chính sách theo 
hướng ổn định, bền vững

“Căn cứ vào định hướng, kế 
hoạch hoạt động, các giải pháp 
quan trọng của NHCSXH Việt 

Nam, chi nhánh NHCSXH tỉnh và 
chương trình mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của huyện Na Rì, 
NHCSXH huyện Na Rì tiếp tục phát 
huy những bài học kinh nghiệm, 
những kết quả đạt được trong 20 
năm qua. Tiếp tục định hướng 
phát triển tín dụng chính sách theo 
hướng ổn định, bền vững, đủ năng 
lực để thực hiện tốt tín dụng chính 
sách xã hội của Nhà nước giao; gắn 
với việc phát triển các sản phẩm 
dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn 
cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác”, ông Hoàng Văn 
Thái – Giám đốc NHCSXH huyện Na 
Rì khẳng định.

Nhìn lại kết quả đạt được trong 
20 năm qua cùng với các chương 
trình mục tiêu của huyện, nguồn 
vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã 
góp phần giúp trên 3 nghìn hộ gia 
đình thoát nghèo, giúp trên 618 hộ 
nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, 
từng bước nâng cao mức sống, 
giảm nghèo bền vững; giúp 1.288 
hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu 
số đặc biệt khó khăn được vay vốn 
không lãi suất và lãi suất thấp để 

phát triển sản xuất, ổn định đời 
sống, sớm vượt qua đói nghèo, trên 
9 nghìn lượt hộ gia đình có điều kiện 
sử dụng nước sạch và công trình vệ 
sinh đảm bảo trong sinh hoạt, giúp 
trên 3 nghìn lượt học sinh sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều 
kiện tiếp tục theo học tại các trường 
đại học, cao đẳng, trung học và dạy 
nghề, góp phần nâng cao lao động 
qua đào tạo, nâng cao trình độ dân 
trí, số lao động được tạo việc làm 
thông qua vay vốn chương trình 
cho vay giải quyết việc đạt trên 
1.900 lượt lao động, trên 11 ngàn 
lượt hộ vay vốn để phát triển sản 
xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách 
đã góp phần giúp người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác có 
vốn để đầu tư chăn nuôi, cải tạo, 
trồng mới các lợi cây ăn quả, mua 
sắm vật tư nông nghiệp để phục 
vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh 
buôn bán, phát triển ngành nghề 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế ở nông thôn. 

Qua 20 năm triển khai tín dụng 
chính sách theo Nghị định 78/2002/
NĐ-CP, đã khẳng định được vai trò 
của chính sách tín dụng ưu đãi, sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước đối 
với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác, đáp ứng được nhu 
cầu, nguyện vọng của nhân dân, 
được xã hội đồng tình ủng hộ, đồng 
thời cũng khẳng định chủ trương 
của Chính phủ tập trung kênh tín 
dụng chính sách vào một đầu mối 
và chủ trương huy động sức mạnh 
tổng hợp của toàn xã hội, hướng 
về mục tiêu giảm nghèo và an sinh 
xã hội là hướng đi đúng đắn. Hơn 
nữa, hoạt động tín dụng chính sách 
ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác trong thời 
gian qua đã khẳng định được tính 
ưu việt, đặc thù riêng của NHCSXH.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHCSXH HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN ĐƯỢC 
THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 211/QĐ-HĐQT NGÀY 10/5/2003 CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHCSXH TRÊN CƠ SỞ CỦNG CỐ TỔ CHỨC LẠI NGÂN 
HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO VÀ CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2003 VỚI 
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ LÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ 
NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO NGHỊ ĐỊNH 78/2002/NĐ-CP 
NGÀY 04/10/2002 CỦA CHÍNH PHỦ.

Ngân hàng CSXH huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn:
Thực hiện tốt chủ trương 
xã hội hóa, dân chủ hóa, công khai, 
minh bạch đối với hoạt động 
tín dụng chính sách 

Ông Hoàng Văn Thái – Giám đốc NHCSXH huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
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Với vai trò là trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội của 
huyện Hoằng Hóa, hiện nay thế 
mạnh lớn nhất của thị trấn Bút 

Sơn là phát triển thương mại và dịch vụ. Toàn 
thị trấn có hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt 
động có hiệu quả, hàng nghìn hộ kinh doanh, 
cùng với đó việc sử dụng điện, xăng dầu, khí gas 
tăng lên đột biến trong những năm gần đây làm 
xuất hiện các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, 
nổ; ngoài sự biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô 
hạn kéo dài đã tác động không nhỏ tới tình hình 
cháy nói chung và cháy lớn nói riêng cũng như 
công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Từ thực trạng đó, công tác đảm bảo an toàn  
PCCC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự 
phát triển của địa phương trong thời gian tới. 
Mục tiêu của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 
cháy và chữa cháy” là phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, 
tăng cường công tác PCCC, CNCH trên địa bàn 
thị trấn, đặc biệt là các khu dân cư, hộ gia đình, 
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, góp phần 
giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do 
cháy, nổ gây ra; nâng cao ý thức chấp hành các 
quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Thị trấn Bút Sơn đã xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện, xây dựng mô hình “Tổ liên gia 
an toàn phòng cháy và chữa cháy” trên địa 
bàn, thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ 
đạo mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy 
và chữa cháy” thị trấn Bút Sơn và Quyết định 

thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng 
cháy và chữa cháy” trên địa bàn tổ dân phố 
Vinh Sơn; thông qua Quy chế hoạt động của mô 
hình tổ liên gia phố Vinh Sơn đã ra mắt và nhận 
nhiệm vụ.

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn 
chỉ ra những nhiệm vụ cần thiết phải làm để 

thực hiện tốt công tác PCCC đó là: Trước hết 
các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ liên gia và toàn 
thể cán bộ, công chức làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng 
cao nhận thức về PCCC và thực hiên mô hình 
“Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”; 
các hộ gia đình sản xuất và kinh doanh phải 
chủ động mua sắm trang bị các thiết bị PCCC; 
Ban công an tham mưu mở các lớp huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC cho Tổ liên gia, tổ trưởng các 
tổ dân phố; tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
công tác PCCC tại các hộ gia đình sản xuất kinh 
doanh và   ký cam kết chặt chẽ với các hộ; xử 
lý nghiêm các hộ gia đình sản xuất kinh doanh 
không chấp hành tốt công tác PCCC.

Các thành viên Tổ liên gia phố Vinh Sơn phát 
huy vai trò, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng 
làm tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên 
truyền để bà con nhân dân tự giác chấp hành 
các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, tích 
cực tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy”, nắm bắt tình hình 
liên quan đến công tác PCCC, CNCH và phản 
ánh với UBND, công an các cấp để kịp thời xử lý 
khi có cháy xảy ra, tích cực phối hợp với cơ quan 
chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy 
ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy 
nổ gây ra. Từ đó nhân rộng mô hình ra các tổ 
dân phố trên địa bàn thị trấn Bút Sơn.

Với mô hình này, thời gian tới thị trấn Bút 
Sơn sẽ hạn chế và giảm tối đa thiệt hại do cháy 
nổ gây ra. Đời sống người dân sẽ ổn định để tập 
trung sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế 
hiệu quả và chấp hành tốt công tác PCCC.

THỜI GIAN QUA, TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC ĐÃ XẢY RA NHIỀU VỤ CHÁY 
TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ, CƠ 
SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, 
NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH GÂY THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG VỀ 
NGƯỜI VÀ TÀI SẢN.

Thị trấn Bút Sơn - Thanh Hóa:  
RA MẮT MÔ HÌNH "TỔ LIÊN GIA AN TOÀN 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY" NĂM 2022

Xã hộiXã hội

Tổ liên gia an toàn PCCC của thị trấn Bút Sơn.
PV
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Xã hộiXã hội

Là một cửa khẩu quốc 
tế quan trọng, Cửa 
khẩu Quốc tế Hà Tiên 
đến thời điểm hiện 

tại đã thực hiện bình thường hóa 
các hoạt động xã hội, mở cửa đón 
khách xuất nhập cảnh (XNC) bình 
thường. Casino Hatien Vegas và 
Viman 168 cửa khẩu Preachek giáp 
biên với Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên 
đang hoạt động bình thường, lưu 
lượng hành khách qua lại thường 
xuyên. Do đó việc kiểm tra, giám 
sát hành lý, ngoại tệ của hành 
khách phải được ưu tiên thực hiện 
chặt chẽ. 

Hiểu rõ tầm quan trọng và 
nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, 
các cán bộ, nhân viên làm việc 
trong Chi cục đã luôn cố gắng hết 
mình để triển khai thực hiện tốt 
các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
an toàn, cụ thể như: nhiệm vụ 
phòng chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, nhiệm vụ thực hiện 
Công ước vũ khí hóa học, nhiệm 
vụ thực hiện các biện pháp trừng 
phạt, nhiệm vụ chống rửa tiền và 
tài trợ khủng bố theo quy định của 
Chính phủ. Ngoài ra, công tác quản 
lý, đấu tranh ngăn chặn các hành vi 
vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ và pháo cũng được tăng 
cường và chú trọng cao độ.

Các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y 
tế, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, 
Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, 
UBND tỉnh Kiên Giang, UBND TP. 
Hà Tiên về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virus Corona gây ra cũng được 
Ban Lãnh đạo sát sao đôn đốc thực 
hiện. Đồng thời đảm bảo công tác 
XNK hàng hóa, kiểm tra giám sát 
hàng hóa tại biên giới; tăng cường 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới. Đặc biệt chú 
trọng tăng cường kiểm soát, phòng 
ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, 
vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật qua biên giới. Triển khai 
thực hiện tốt các biện pháp nghiệp 
vụ kiểm soát hải quan, kiểm soát 
phòng chống ma túy theo nhiệm 
vụ được giao.

Công tác giám sát quản lý có 
nhiều tín hiệu nổi trội như: Tiếp 

tục thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính về hải quan, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động xuất 
nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng 
cường các biện pháp quản lý, kiểm 
tra nhằm phát hiện những hành 
vi lợi dụng cơ chế chính sách Nhà 
nước để gian lận thương mại. Đặc 
biệt quản lý chặt chẽ đối với hàng 
hóa xuất khẩu có liên quan đến 
hoàn thuế VAT. Đưa những doanh 
nghiệp mới thành lập và có khả 
năng vi phạm vào diện rủi ro cao 
để giám sát, kiểm tra theo quy 
định của Tổng cục Hải quan. Tăng 
cường công tác QLRR đối với các 
mặt hàng quá cảnh, TNTX.

Chỉ riêng trong tháng 8/2022, đã 
có 64 doanh nghiệp tham gia làm 
thủ tục hải quan tại cả 3 đội là Hà 
Tiên, Giang Thành và Hòn Chông. 
Tổng số tờ khai đăng ký làm thủ tục 
hải quan là 893 tờ khai. Tổng kim 
ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong 
tháng đạt: 16.255.877,82 USD tăng 
162,52% so với cùng kỳ năm 2021. 
Trong đó: kim ngạch xuất khẩu 
đạt: 8.286.522,67 USD. Kim ngạch 

nhập khẩu đạt 7.969.355,15 USD .
Về tình hình phân luồng 893 tờ 

khai ở cả 3 đội đạt kết quả như sau: 
luồng xanh là 591 tờ khai (chiếm 
66,18%); luồng vàng là 291 tờ khai 
(chiêm 32,59%) và luồng đỏ là 11 
tờ khai (chiếm 1,23%). Không có tờ 
khai hủy.

Về công tác kiểm tra thu 
thuế xuất nhập khẩu đã đạt 
185,71% tiêu chí cấp trên giao. Từ 
14/07/2022 đến 13/08/2022, Cửa 
khẩu đã thu và nộp ngân sách Nhà 
nước 17.766.289.798 đồng.

Với một cửa khẩu quốc tế thì 
công tác kiểm soát chống buôn lậu 
luôn là  nhiệm vụ trọng tâm. Chi 
cục đã tăng cường công tác kiểm 
soát chống buôn lậu khu vực biên 
giới, trong tháng đã tổ chức nhiều 
đợt tuần tra, lập biên bản và xử lý 
4 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan 
và vận chuyển hàng hóa trái phép 
qua biên giới. Phạt tiền xử lý hành 
chính 3 vụ với số tiền là 24 triệu 
đồng. Tịch thu hàng vô chủ với giá 
trị là 12,3 triệu đồng.

Công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin và cải cách hành chính, 
hiện đại hóa hải quan cũng được 
Chi cục tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt. Thường xuyên triển khai 
thực hiện và nâng cấp kịp thời các 
hệ thống, chương trình nghiệp vụ 
theo quy định; tiến hành kiểm tra, 
xử lý kịp thời các sự cố lỗi xảy ra 
trên các hệ thống, đường truyền và 
các chương trình ứng dụng, nâng 
cao hiệu quả công việc, đảm bảo 
tính chính xác khi tra cứu, thống kê 
số liệu.

Ông Trần Sony - Chi cục Trưởng 
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc 
tế Hà Tiên - Kiên Giang đã tuyên 
dương những thành tích đã đạt 
được của toàn chi cục trong tháng 
8 vừa qua đồng thời cũng chỉ ra 
điểm khó khăn, và những yếu tố 
ảnh hưởng đến việc thực hiện 
các nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, 
nhấn mạnh phương hướng nhiệm 
vụ tháng 9 cho toàn chi cục, đó là 
góp phần xây dựng mục tiêu chung 
của Đảng và Nhà Nước: "Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ văn minh” .

Triển khai thực hiện tốt thủ 
tục hải quan cho hàng hóa XNK. 
Kiểm soát tốt địa bàn, không để 
xảy ra điểm nóng về buôn lậu , vận 
chuyển hàng hóa trái phép qua 
biên giới. Thực hiện bình thường 
hóa các hoạt động xã hội nhưng 
vẫn chú trọng công tác phòng 
chống dịch bệnh tái phát.

Tăng cường công tác kiểm tra 
thu thuế đảm bảo thu đúng, thu 
đủ cho nguồn thu NSNN. Thiết lập 
các tiêu chí liên quan đến doanh 
nghiệp và một số mặt hàng có 
dấu hiệu rủi ro để kiểm tra thực 
tế hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát hàng hóa quá cảnh. Lập 
hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế đối với 
các trường hợp thu nợ khó đòi.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối 
hợp với đội kiểm soát ma túy, công 
tác đấu tranh phòng, chống ma túy 
trong địa bàn hoạt động của hải 
quan. Tổ chức nắm tình hình thu 
thập thông tin về buôn bán, vận 
chuyển trái phép các chất ma túy 
và tiền chất qua biên giới. Kiểm 
tra chặt chẽ các phương tiện qua 
lại cửa khẩu, sử dụng chó nghiệp 
vụ kết hợp công chức kiểm tra thủ 
công các phương tiện qua lại cửa 
khẩu để kịp thời phát hiện, bắt giữ 
ma túy và các tiền chất.

TRONG BỐI CẢNH CHUNG NỀN KINH TẾ TRONG 
NƯỚC CŨNG NHƯ THẾ GIỚI BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG 
NỀ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19, HƠN 2 NĂM CĂNG 
MÌNH CHỐNG DỊCH NHẤT LÀ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI, 
CỬA KHẨU QUỐC TẾ HÀ TIÊN VẪN LÀ ĐƠN VỊ TÍCH 
CỰC TRONG VIỆC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CÁC CƠ 
QUAN CHỨC NĂNG LIÊN QUAN TRONG NHIỆM VỤ 
GIỮ VỮNG AN NINH BIÊN GIỚI.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Kiên Giang:  
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giữ vững vai trò, 
đảm bảo an ninh - chính trị biên giới

Bảo Anh

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên – Kiên Giang.
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Quy trình làm việc rõ 
ràng, hiệu quả

Phòng giao dịch NHCSXH huyện 
Điện Biên Đông hiện có 12 cán bộ, 
viên chức, người lao động (trong 
đó: Ban Giám đốc 2 đồng chí; Tổ kế 
toán ngân quỹ 3 đồng chí (trong đó 
có 1 Trưởng kế toán, 1 kế toán viên, 
1 thủ quỹ); Tổ kế hoạch nghiệp vụ 
tín dụng 5 đồng chí được phân 
công theo dõi địa bàn các xã, thị 
trấn; 2 đồng chí làm công tác bảo 
vệ; 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
huyện; 1 Công đoàn bộ phận trực 
thuộc CĐCS NHCSXH tỉnh.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện 
thực hiện ủy thác cho vay thông 
qua 4 tổ chức CTXH huyện (HLH 
Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB và 
Đoàn Thanh niên). Việc thực hiện 
cơ chế chính sách cho vay uỷ thác 
qua các tổ chức CTXH đã phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của các tổ 
chức Đoàn thể cấp cơ sở, tiết kiệm 
đáng kể chi phí quản lý cho NSNN, 
tạo sự gắn kết chặt chẽ, phối hợp 
đồng bộ giữa NHCSXH và các tổ 
chức CTXH, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức CTXH 
thường xuyên tiếp xúc với hội viên, 
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
của hội viên và tập hợp được quần 
chúng nhân dân tham gia sinh 
hoạt hội, giúp hội viên phát triển 
kinh tế, từng bước đưa đời sống 
của hội viên được nâng lên.

Các tổ chức CTXH, BQL Tổ 
TK&VV phối hợp với NHCSXH 
huyện truyền tải vốn tín dụng 
chính sách đến đúng đối tượng thụ 
hưởng, đồng thời có trách nhiệm 
thường xuyên củng cố và nâng cao 
chất lượng tín dụng. Các tổ chức 
này là cầu nối giữa Nhà nước và 
nhân dân thông qua việc tổ chức 

thành lập và chỉ đạo hoạt động của 
các Tổ TK&VV, từ đó giúp người 
nghèo và các đối tượng chính sách 
có điều kiện tiếp cận nguồn vốn 
tín dụng chính sách một cách dễ 
dàng, thuận lợi. Bên cạnh đó, các 
tổ chức CTXH phối hợp với Trưởng 
bản, tổ dân phố trực tiếp tham gia 
vào công tác bình xét cho vay, kiểm 
tra giám sát hoạt động của các Tổ 
TK&VV và mục đích sử dụng vốn 
của hộ vay; phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức hướng dẫn 
cách làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 
hiệu kinh tế, giúp hộ vay cải thiện 
đời sống, vươn lên thoát nghèo 
bền vững.

Cùng điểm lại những kết 
quả cụ thể

Sau khi triển khai thực hiện 
Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 
4/10/2002 của Chính phủ, ban đầu 
là 2 chương trình, cho vay đối với 
hộ nghèo nhận bàn giao từ Ngân 
hàng Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn và chương trình cho vay 
giải quyết việc làm nhận bàn giao 
từ Kho bạc Nhà nước huyện, đến 
nay đã phát triển thêm 15 chương 
trình mới đó là: Cho vay hộ cận 
nghèo; Hộ mới thoát nghèo; Xuất 
khẩu lao động; Học sinh sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn; Nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn; 
Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng 
khó khăn; Thương nhân hoạt động 
thương mại thường xuyên tại vùng 
khó khăn; Hộ nghèo về nhà ở; Hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn; hộ dân tộc thiểu số 
nghèo, đặc biệt khó khăn; Cho vay 
giải quyết việc làm; Nhà ở xã hội; 

Hộ DTTS theo Quyết định 2085, 
Hộ gia đình và người nhiễm HIV 
người sử dụng chất thay thế dạng 
thuốc phiện và gái bán dâm hoàn 
lương, Cho vay Quỹ hoàn lương 
đối với các đối tượng chấp hành 
xong án phạt tù trở về địa phương. 
Tất cả chương trình đều đã được 
triển khai đến các bản, tổ dân phố 
trên địa bàn huyện và đã đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận cụ 
thể như sau:

Tổng doanh số cho vay trong 
20 năm: 875.988 triệu đồng với 
40.990 lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác được vay 
vốn. Tổng doanh số thu nợ trong 
20 năm: 505.839 triệu đồng.

Tổng dư nợ cho vay các chương 
trình tín dụng đến 30/6/2022 là 
364.432 triệu đồng, tăng 358.693 
triệu đồng, tương ứng tăng 62,5 lần 
so với ngày đầu thành lập. Dư nợ 
tập chung chủ yếu ở lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn chiếm 90%. Dư 
nợ tại các xã, bản vùng khó khăn 
là 335.448 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 
92,05% tổng dư nợ toàn huyện.

Những kết quả này cho thấy 
nguồn vốn đến được tận tay người 
dân có nhu cầu và luôn đảm bảo 
nguyên tắc chính xác, kịp thời, 
nhanh chóng, giúp người dân yên 

tâm làm ăn, vươn lên xóa nghèo, 
góp phần không nhỏ trong việc 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở địa 
phương.

20 năm nỗ lực và kiên trì
Trong 20 năm qua, với sự vào 

cuộc tích cực của các cấp, các 
ngành và của cả hệ thống chính trị 
- xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ 
thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/
TW việc tổ chức triển khai tín dụng 
ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác theo Nghị 
định số 78/2002/NĐ-CP (2002-
2022), đã khẳng định được vai trò 
của tín dụng chính sách, sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước đối với 
người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, đáp ứng được nhu cầu, 
nguyện vọng của nhân dân, được 
xã hội đồng tình ủng hộ, đồng 
thời cũng khẳng định chủ trương 
của Chính phủ tập trung kênh tín 
dụng chính sách vào một đầu mối 
và chủ trương huy động sức mạnh 
tổng hợp của toàn xã hội, hướng 
về mục tiêu giảm nghèo và an sinh 
xã hội là hướng đi đúng đắn. Nghị 
định số 78/2002/NĐ-CP đã thực sự 
tạo cơ hội cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác tiếp cận 
với dịch vụ tín dụng Nhà nước, góp 

Việt Dũng

Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên: 
Đồng hành cùng người dân 
trong công tác xóa đói giảm nghèo

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN ĐIỆN 
BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 
TINH GỌN, HIỆU QUẢ, ĐỒNG BỘ, CÁN BỘ ĐẢM BẢO 
VỀ CHẤT LƯỢNG, LUÔN NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VỚI TINH 
THẦN TRÁCH NHIỆM CAO, ĐÁP ỨNG MỌI NHIỆM VỤ 
ĐƯỢC GIAO, CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, 
TẬN TỤY PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG 
CHÍNH SÁCH KHÁC VỚI PHƯƠNG CHÂM “THẤU HIỂU 
LÒNG DÂN, TẬN TÂM PHỤC VỤ”.

Ông Nguyễn Phú Khiêm – Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH 
chi nhánh Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
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phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông 
thôn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn 
để phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống 
vươn lên thoát nghèo.

20 năm kiên trì hoạch định chiến lược, tăng cường 
và củng cố mối quan hệ với các tổ chức CTXH, xây dựng 
mạng lưới giao dịch đến các xã, thị trấn cùng với các 
chương trình mục tiêu của huyện, nguồn vốn vay ưu đãi 
của NHCSXH đã góp phần giúp trên 2.868 hộ gia đình 
thoát nghèo, giúp 2.886 hộ nghèo có nhà ở ổn định, an 
toàn, từng bước nâng cao mức sống, giảm nghèo bền 
vững; giúp 1.223 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 
đặc biệt khó khăn được vay vốn không lãi suất và lãi suất 
thấp để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vượt 
qua đói nghèo; 537 hộ gia đình có điều kiện sử dụng 
nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo trong sinh 
hoạt, giúp 1.553 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn có đủ điều kiện tiếp tục theo học tại các trường đại 
học, cao đẳng, trung học và dạy nghề, góp phần nâng 
cao lao động qua đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, số 
lao động được tạo việc làm thông qua vay vốn chương 
trình cho vay giải quyết việc đạt 842 lao động; 5.077 lượt 
hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng 
khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần 
giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có 
vốn để đầu tư chăn nuôi, phục vụ sản xuất và dịch vụ 
kinh doanh buôn bán, phát triển ngành nghề góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Nhiều xã, bản 
vùng cao tại địa phương đã khởi sắc từ hiệu quả của 
nguồn vốn vay, dần tự chủ được kinh tế.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt 
động

“Nhìn vào những kết quả đạt được, không thể phủ 
nhận có những lúc công việc toàn thể CB, CNV của Phòng 
gặp nhiều khó khăn, áp lực. Trước hết phải khẳng định 
mô hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cơ sở triển 
khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP là chủ trương đúng 
của Đảng và Chính phủ, phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân, được nhiều tầng lớp nhân dân ủng hộ. Nhìn 
lại hành trình 20 năm đầy khó khăn, khó khăn khi nguồn 
lực triển khai các chương trình còn hạn chế, khó khăn 
khi đối tượng vay vốn bị thu hẹp, chất lượng tín dụng 
chưa đồng đều và công tác kiểm tra, giám sát của một số 
tổ chức hội cơ sở còn chưa được thường xuyên, liên tục, 
chất lượng kiểm tra chưa cao. Nhưng không vì thế mà 
chúng tôi để công việc bị đình trệ. Cố gắng tìm điểm thắt 
để tháo gỡ, tìm ra hướng giải quyết cho phù hợp và rút 
ra những bài học để khắc phục”, ông Nguyễn Phú Khiêm 
– Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH chi nhánh Điện 
Biên Đông đã có những chia sẻ hết sức thiết thực với PV.

Về định hướng công việc trong thời gian tiếp theo, 
ngân hàng vẫn bám sát Chiến lược phát triển giai đoạn 
2021-2030 của NHCSXH Việt Nam được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt theo hướng ổn định và bền vững. NHCSXH 
huyện Điện Biên Đông tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của NHCSXH cấp trên, của Huyện uỷ, HĐND - UBND 
huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và phát huy 
hơn nữa so với những kết quả đạt được trong 20 năm 
qua. Không chỉ quan tâm đến lợi ích cho người dân mà 
Ban Lãnh đạo còn chú trọng nâng cao quyền lợi và phúc 
lợi cán bộ, viên chức và người lao động để cán bộ yên 
tâm công tác, gắn bó với ngành. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có đạo đức nghề 
nghiệp, tinh thông nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Nhân rộng và đề cao điển hình tiên tiến 
xuất sắc, có nhiều sáng kiến trong công việc, từ đó tạo 
động lực để các tập thể, cá nhân có trách nhiệm nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng nhân 
dân trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa 
phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Để tạo ra môi trường 
sạch đẹp, an toàn chào 
đón năm học mới, Nhà 
trường đã tiến hành tu 

sửa cơ sở vật chất, vệ sinh trong và ngoài 
nhà trường, cắt tỉa cành cây gãy, đổ để 
phòng tránh tai nạn cho học sinh trong 
mùa mưa bão. 

Ngoài ra, Nhà trường còn tiến hành 
dọn dẹp, trang trí các phòng học ngăn 
nắp, gọn gàng, tạo không gian học tập 
thoải mái và an toàn cho học sinh. Ở mỗi 
lớp học, các giáo viên chủ nhiệm cũng 
hướng dẫn cho học sinh một số kỹ năng 
giáo dục cơ bản như: giới thiệu bản thân, 
chào hỏi lễ phép... học sinh được cùng 
nhau chia sẻ, ghi nhớ nội quy trường, lớp, 
nội quy của Đội. 

Hiệu trưởng Nhà trường, thầy giáo 
Trần Hoài Nam chia sẻ: “Trường được 
xây dựng lại từ năm 2004, với 18 phòng. 
Năm 2021, trường bổ sung thêm 2 phòng 
nữa và khu nội bộ. Dự tính năm học này, 
Trường đón nhận 601 em vào trường. 
Tổng thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của 
nhà trường là 30 người. 

Nhà trường luôn trú trọng trong việc 
thực hiện các phong trào và các cuộc 

vận động như phong trào “Nói không với 
bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo 
là một tấm gương đạo đức tự học và 
sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”…, cơ sở 
vật chất của nhà trường đảm bảo đầy đủ 
cho việc dạy - học, đội ngũ giáo viên của 
trường đảm bảo 100% trên chuẩn, các 
trò chơi dân gian được đưa vào tổ chức 
trong các giờ ra chơi, giờ học ngoại khoá 
khiến học sinh rất thích thú và đam mê”.

Nhà trường luôn động viên, khích lệ 
đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của 
nhà trường phấn đấu cao hơn nữa để 
kế tục và viết tiếp những trang sử vàng 
truyền thống đầy tự hào về ngôi trường 
thân yêu mang tên Trường Tiểu học Gia 
Thuỷ, dành nhiều thành tích đáp ứng 
yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự 
nghiệp “trồng người”.

Trường Tiểu học Gia Thủy đã bước 
năm học mới 2022-2023, hứa hẹn một 
năm học nhiều thành công của tập thể 
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 
của Nhà trường.

Ông Trần Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thủy, Nho Quan, Ninh Bình.

Hoàng Thanh Hải

    NĂM HỌC MỚI 2022-2023, VỚI SỰ CỐ GẮNG, NỖ LỰC CỦA 
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌC 
SINH, TIẾP NỐI NHỮNG ƯỚC MƠ, HOÀI BÃO, NĂM HỌC 2022-
2023, TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THỦY QUYẾT TÂM GIÀNH ĐƯỢC 
NHIỀU THÀNH TÍCH ĐỂ PHÁT HUY SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 
CỦA NHÀ TRƯỜNG. VỚI QUYẾT TÂM ĐÓ, NGAY TỪ NGÀY TỰU 
TRƯỜNG, BAN GIÁM HIỆU ĐÃ TIẾN HÀNH HỌP TRIỂN KHAI 
MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI ĐỂ GIÁO VIÊN KỊP THỜI NẮM BẮT, 
LÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP ĐẢM BẢO AN.

Trường Tiểu học Gia Thủy - Nho Quan:   
MỘT NĂM HỌC MỚI 
GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG
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Tích cực đổi mới công 
tác quản lý, chú trọng vào 
chuyên môn

Ban Giám hiệu Nhà trường tích 
cực đổi mới phương pháp dạy học, 
kiểm tra đánh giá, ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác giảng 
dạy để tạo sự chuyển biến tích cực 
trong hoạt động dạy học. Siết chặt 
kỷ cương nền nếp, làm việc theo 
quy chế, tăng cường công tác kiểm 
tra nội bộ, xây dựng môi trường 
làm việc nghiêm túc, thân thiện. 
Nâng cao năng lực quản trị Nhà 
trường của cán bộ quản lí, năng 
lực chuyên môn và nghiệp vụ của 
mỗi giáo viên nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu 
thực hiện Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018.

Triển khai công tác bồi dưỡng 
thường xuyên, các chương trình 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 
tăng cường vai trò của tổ nhóm 
chuyên môn, tổ chủ nhiệm. Đẩy 
mạnh việc tự học tự bồi dưỡng 
của giáo viên. Tăng cường công 
tác kiểm tra trường học, kiểm tra 
chuyên môn, kiểm tra chuyên đề 
và dự giờ đột xuất qua đó đánh giá 
hiệu quả, chất lượng hoàn thành 
nhiệm vụ của cán bộ quản lý và 
giáo viên.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

năng lực và hiệu quả của công tác 
quản lý và kiểm tra nội bộ nhằm 
nâng cao chất lượng dạy và học. 
Tăng cường năng lực tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của mỗi thành viên 
trong Nhà trường; phối hợp chặt 
chẽ, có hiệu quả hoạt động của các 
tổ chức đoàn thể với Nhà trường; 
tích cực kiểm tra nội bộ bằng nhiều 
hình thức; kiên quyết đấu tranh với 
các biểu hiện vi phạm quy định của 
ngành, nội quy của trường.

Kết quả đạt được trong việc thay 
đổi công tác quản lý có nhiều tín 
hiệu đáng mừng khi 100% cán bộ, 
giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy 
định; 100% cán bộ, giáo viên thực 
hiện nghiêm quy chế chuyên môn 
và 100% cán bộ, giáo viên tham gia 
đầy đủ các hoạt động chuyên môn 
của Nhà trường.

Nâng cao chất lượng học 
sinh và đẩy mạnh các hoạt 
động Đoàn, Đội

Nâng cao hiệu quả các hoạt 
động dạy học, chất lượng giáo dục 
toàn diện, giáo dục đại trà; thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát hiện và bồi 
dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng 
khiếu. Học sinh đã có ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nội 
quy Nhà trường, không vi phạm 
các tệ nạn xã hội, luôn lễ phép với 
thầy cô, sống đoàn kết giúp đỡ lẫn 

nhau. Một số học sinh được sự 
quan tâm của phụ huynh. Tỉ lệ học 
sinh trung bình trên một lớp đảm 
bảo yêu cầu nên thuận lợi cho việc 
quản lý giáo dục học sinh. Tỉ lệ học 
sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Chất lượng mũi nhọn học sinh 
giỏi có những thành tích vượt trội 
hơn so với năm trước. Thông qua 
các cuộc thi được tổ chức trên địa 
bàn cấp thành phố và cấp tỉnh, 
trường đạt tổng cộng 83 giải. Có 
6 học sinh của trường được chọn 
vào đội tuyển thi TDTT cấp Quốc 
gia môn Bơi thi đấu tháng 6/2022 
tại Đà Nẵng. Thi giao lưu học sinh 
giỏi lớp 6,7,8 tăng 28 giải (trong đó 
có 5 Giải Nhất, 8 Giải Ba, 13 Giải KK, 
giảm 2 Nhì).

Công tác Liên Đội, Chi Đoàn, 
Công Đoàn: Liên Đội, Công Đoàn 
tổ chức thực hiện tốt các chương 
trình hoạt động trong năm học; 
Liên Đội triển khai đầy đủ, kịp thời 
các kế hoạch của Liên Đội tới từng 
Chi Đội; phối hợp chặt chẽ với giáo 
viên chủ nhiệm trong việc theo dõi 
rèn luyện của đội viên, rèn nền 
nếp, kỷ cương trong học sinh. Tổ 
chức các cuộc thi và trao giải: Thi 
trang trí lớp học chào mừng 20/11 
(22 giải: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 
giải Ba, 8 giải KK); Thi viết “Những 
kỷ niệm sâu sắc về thầy cô” (34 giải: 
1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 11 giải Ba, 19 

giải KK); Bông hoa điểm tốt (20/11) 
(5 giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 
giải Ba, 2 giải KK); Thi HĐGG (dân 
vũ) (11 giải: 1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 5 
KK). Chi Đoàn phối với chặt chẽ với 
Liên Đội trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức kết nạp Đoàn 
cho 24 đội viên ưu tú nhân ngày 
thành lập đoàn  26/3.

Tập trung xây dựng cơ 
sở vật chất phù hợp với tiêu 
chí Trường chuẩn Quốc gia

Ban Giám hiệu Nhà trường đã 
sử dụng hợp lý nguồn kinh phí Nhà 
nước cấp để trang bị thêm cơ sở 
vật chất, thiết bị dạy học phục vụ 
hoạt động dạy và học. Ngoài ra còn 
tham mưu với cấp trên xây nhà 
giáo dục thể chất, nhà điều hành, 
dãy nhà 10 phòng học, cổng, tường 
rào, nhà xe. Công tác thư viện Nhà 
trường đạt kết quả tốt, học sinh 
háo hức, thường xuyên lên thư 
viện đọc sách, khai thác tài liệu. 
Nhà trường được Phòng Giáo dục 
& Đào tạo trang bị thêm 1 bộ thiết 
bị dạy học lớp 6, 3 bộ máy chiếu, 
màn chiếu lắp tại các phòng học, 
55 mắt camera giám sát tại các vị 
trí trong khu vực của trường; 4 máy 
tính cố định; 3 máy in; 8 tủ đựng 
tài liệu, 1 tủ thuốc y tế và một số 
thiết bị phòng cháy chữa cháy,... 
nhằm nâng cao mức độ tiêu chuẩn 
của Trường đạt Chuẩn Quốc gia, đề 
nghị công nhận lại năm 2023.

“Nhà trường đổi mới và cởi mở, 
công khai minh bạch từ chính cấp 
quản lý. Ban Giám hiệu luôn lắng 
nghe và tiếp thu những ý kiến của 
cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong 
Nhà trường và có biện pháp giải 
quyết đúng theo chế độ, chính sách 
hiện hành của Nhà nước, theo nội 
quy, quy chế, Điều lệ của trường 
THCS trường THPT và trường phổ 
thông có nhiều cấp học. Giáo viên 
được phổ biến thường xuyên về 
các chủ trương, chính sách, chế 
độ và được tham gia ý kiến về xây 
dựng kế hoạch hoạt động năm học 
của Nhà trường; những vấn đề về 
chức năng nhiệm vụ của các tổ 
chức bộ máy trong Nhà trường; kế 
hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo 
viên, nhân viên; kế hoạch xây dựng 
cơ sở vật chất của Nhà trường; các 
biện pháp tổ chức phong trào thi 
đua; báo cáo sơ kết, tổng kết; Nội 
quy, quy định, quy chế làm việc của 
Nhà trường. Những việc làm thiết 
thực này đều hướng đến việc xây 
dựng môi trường làm việc nghiêm 
túc, thân thiện và môi trường học 
lành mạnh, hiệu quả” - Bà Nguyễn 
Thị Thanh Minh - Hiệu trưởng 
Trường THCS Tô Hiệu chia sẻ.

VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG CÓ NĂNG LỰC, 
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TÁC PHONG CHUẨN MỰC, TẬP THỂ ĐOÀN KẾT 
THỐNG NHẤT, TÂM HUYẾT VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM, TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU (TP. 
VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC) ĐANG NỖ LỰC TĂNG CƯỜNG HOÀN THIỆN THÊM VỀ CƠ SỞ 
VẬT CHẤT ĐỂ HƯỚNG TỚI TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN.

Trường THCS Tô Hiệu:  
GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 
LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN

Việt Dũng

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Tô Hiệu (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
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Trường THCS Gia Khánh (thị trấn 
Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 
là môi trường có nhiều thành tích 
nổi bật trong công tác dạy và học, 

luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, 
nỗ lực trong công tác chăm lo cơ sở vật chất, 
nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu học tập của 
con em nhân dân trên địa bàn.

Trong 2 năm 2021 – 2022, mặc dù tình hình 
dịch bệnh COVID – 19 có những lúc diễn biến 
rất phức tạp, nhưng với sự sát sao chỉ đạo của 
Ban Giám hiệu Nhà trường cùng với sự phối 
hợp của các thầy cô, kế hoạch giáo dục của Nhà 
trường năm học 2021-2022 luôn đảm bảo chất 
lượng và hoàn thành chương trình đúng khung 
kế hoạch thời gian năm học đối với tất cả các 
khối học.

Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022, 
Nhà trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch 
thời gian thực hiện chương trình của từng môn 
học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo 
dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương 
bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong 
chương trình theo đúng các kế hoạch. Chương 
trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí 
phù hợp trong cả năm học. Ngoài ra, Trường 
còn huy động các nguồn lực tăng cường hạ tầng 
công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết 
để việc dạy học được linh hoạt hơn. Có biện 
pháp thiết thực hỗ trợ các HS có hoàn cảnh khó 
khăn thiếu phương tiện học tập.

Việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 và việc tổ chức thực hiện nội dung 
Giáo dục địa phương đối với lớp 6, Nhà trường 
đã xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu 
cần đạt theo Chương trình GDPT 2018. Hơn 
nữa, cơ sở vật chất (như hệ thống máy chiếu, 
máy tính, màn chiếu và một số thiết bị dạy học 
khác đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018), nguồn 
nhân lực, sách giáo khoa phục vụ cho công tác 
giảng dạy cũng được chú trọng nâng cao và Nhà 
trường cũng lựa chọn những giáo viên có năng 
lực để tham gia dạy học lớp 6 và đảm bảo 100% 

giáo viên được tham gia tập huấn về CTGDPT 
2018. Tất cả giáo viên, phụ huynh học sinh được 
tham gia Hội đồng thẩm định sách giáo khoa 
lớp 6 để giáo viên lựa chọn những cuốn sách 
phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu chương trình 
GDPT 2018 nhằm đáp ứng tốt nhất chương 
trình giáo dục đối với khối lớp 6.

Việc thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên 
môn dựa trên nghiên cứu bài học; định kì sinh 
hoạt chuyên môn để xây dựng bài học minh 
họa, tổ chức dạy học và dự giờ để phân tích, rút 
kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt 
động học của học sinh. Việc dự giờ, thăm lớp 
của giáo viên được thực hiện theo kế hoạch 
sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên 
môn và 100% giáo viên được ký duyệt giáo án 
trước khi lên lớp giảng dạy, nhằm đảm bảo chất 
lượng mỗi giờ dạy. Phân công các giáo viên có 
năng lực chuyên môn tốt và có kinh nghiệm để 
tham gia giảng dạy lớp 6 nói chung và dạy môn 
Giáo dục địa phương nói riêng.

Hơn thế nữa, Nhà trường còn chuẩn bị kịch 
bản về các hình thức dạy học, đảm bảo linh hoạt 
chuyển đổi các hình thức dạy học (từ trực tiếp 
sang trực tuyến, từ trực tuyến sang trực tiếp, 
kết hợp trực tiếp và trực tuyến), tùy theo diễn 
biến của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, 
không gây áp lực đối với học sinh (HS), không 
để gián đoạn công tác dạy và học. Khi dịch bệnh 
được kiểm soát, nhà trường đã tận dụng tối đa 
thời gian để tổ chức dạy học trực tiếp, nhất là 
đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm, 
luyện tập, ôn tập, củng cố những nội dung lý 
thuyết đã học trực tuyến để đảm bảo các mục 
tiêu cốt lõi cần đạt về phẩm chất, năng lực học 
sinh. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học 
sinh không thể đến trường học trực tiếp, các 
trường nhanh chóng chuyển trạng thái sang tổ 
chức dạy học trực tuyến (nhà trường phân công 
thời khóa biểu, quản lý, giám sát), phù hợp với 
điều kiện của gia đình, địa phương, Nhà trường 
và bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động của thư viện 
được nâng cao bằng việc xây dựng, hình thành 

thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh; chủ 
động xây dựng “Thư viện xanh”, “Thư viện điện 
tử”; phần mềm quản lý thư viện; hỗ trợ chia sẻ 
sách, tài liệu dạy học. Chú trọng mua sắm bổ 
sung sách, báo cho thư viện trường, xây dựng 
thư viện Nhà trường theo hướng mở, thân 
thiện. Trường cũng chú trọng vào việc xây dựng 
kế hoạch hoạt động nhằm sử dụng và phát huy 
tối đa lợi thế của thư viện đạt chuẩn Quốc gia. 

“Năm học 2021-2022 vừa qua mặc dù còn 
gặp khó khăn do dịch bệnh và một số điều kiện 
khách quan nhưng BGH vẫn cố gắng tập trung 
chỉ đạo tốt việc thực hiện tất cả các chương 
trình giáo dục đối với toàn thể các khối lớp, đảm 
bảo tiêu chí đúng, đủ và chất lượng. Nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện luôn là mục tiêu 
được Nhà trường đặt lên hàng đầu” - Đồng chí 
Nguyễn Văn Tư - Hiệu trưởng Trường THCS Gia 
Khánh nhấn mạnh.

Toàn diện từ đạo đức, lối sống, định hướng 
cho đến kiến thức đối với học sinh mỗi khối lớp. 
Toàn diện từ lựa chọn đội ngũ giáo viên trong 
trường. Đó là những thầy cô có năng lực, có ý 
thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao trong 
công tác giảng dạy. Chú trọng từ cơ sở vật chất, 
thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu 
tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, 
tự làm thiết bị dạy học. Làm tốt công tác xã hội 
hóa để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học đáp ứng yêu cầu. Tất cả đều là hành trang 
tốt nhất để phục vụ và nâng cao kiến thức cũng 
như định hướng cho các em học sinh mỗi khối 
lớp sau này.

Trường THCS Gia Khánh:Trường THCS Gia Khánh:
Linh hoạt và đổi mới, nâng cao Linh hoạt và đổi mới, nâng cao 
toàn diện chất lượng giáo dụctoàn diện chất lượng giáo dục

Đồng chí Nguyễn Văn Tư - Hiệu trưởng Trường THCS 
Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc).

Việt Dũng
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Chia sẻ với phóng viên, 
đồng chí Nguyễn 
Thị Ngọc Hiền - Hiệu 
trưởng Trường THCS 

Tích Sơn không khỏi bồi hồi về 
những khó khăn và những kết quả 
đạt được bởi sự cố gắng không 
ngừng nghỉ của cả một tập thể 
trong suốt thời gian qua: “Kể từ khi 
dịch bệnh COVID 19 xảy ra với diễn 
biến phức tạp và khó lường trên 
địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước 
nói chung, Nhà trường vẫn thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền và 
thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch kịp thời, thường xuyên, 
không có dịch bệnh xuất hiện và 
lây lan trong Nhà trường. Về công 
tác giảng dạy, Nhà trường cố gắng 
xây dựng các phương pháp dạy 
và học linh hoạt cho phù hợp với 
tình hình chung. Khó khăn là thế, 
nhưng với sự đồng lòng của Ban 
Giám hiệu Nhà trường và toàn thể 
thầy cô cùng các em học sinh trong 
trường, năm vừa qua trường cũng 
đã cố gắng đạt được nhiều thành 
tích đáng tự hào”.

Về đội ngũ và chất lượng cán 
bộ, giáo viên, nhân viên: Trường 
hiện có 41 người, trong đó: Cán 
bộ quản lý: 2 người, trình độ trên 
chuẩn 1, Đảng viên 2/2 đạt 100 %; 
Giáo viên: 41 người, trong đó đảng 
viên 35 người; biên chế 35 người; 
Trình độ đạt chuẩn 39/41 chiếm tỉ 
lệ 95,12%, trên chuẩn: 4/41 chiếm 
9,75 %; Nhân viên: 4 người, có 1 
đảng viên. Nhà trường vinh dự 
khi giáo viên đạt được nhiều giải 
thưởng cao như:

Cấp TP: Đạt 10 giải Hội thi Giáo 
viên dạy giỏi các môn Khoa học xã 
hội (4 giải Nhì; 3 giải Ba; 3 giải KK) 
và 8 giải cuộc thi thiết kế bài giảng 
điện tử ( 1 giải Nhất; 4 giải Ba; 3 giải 
Khuyến khích)

Cấp Tỉnh: Đạt 3 giải GVDG các 
môn Khoa học xã hội cấp tỉnh   
trong đó 2 giải Nhì; 1 giải Ba tăng 2 
giải so với năm học trước và đạt 4 
giải cuộc thi  thiết kế bài giảng điện 
tử gồm 2 giải Nhì; 2 giải Ba (Cao 
nhất TP về số lượng và chất lượng 
giải)

Ngoài ra, 7 giáo viên của Trường 
còn được cấp Giấy Chứng nhận 
Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đội ngũ giáo viên Nhà trường 
được đào tạo cơ bản tỷ lệ đạt 
chuẩn gần 100%, tỉ lệ trên chuẩn 
cao gần 10%. Tập thể Nhà trường 

là tập thể đoàn kết, các thành viên 
có tinh thần trách nhiệm, luôn có ý 
thức trong việc sẻ chia, hợp tác với 
đồng nghiệp để trau dồi về chuyên 
môn nghiệp vụ nhằm nâng cao 
chất lượng giảng dạy, cũng như 
tham gia đầy đủ các phong trào hội 
thi, sân chơi.

Về chất lượng đại trà của học 
sinh toàn trường nói riêng so với 
thành phố:

Tiêu chí hạnh kiểm: Với học sinh 
khối lớp 7,8,9 hạnh kiểm Tốt chiếm 
93,3% (thành phố 90,44%); hạnh 
kiểm Khá chiếm 6,45% (thành phố 
9,18%); hạnh kiểm TB chiếm 0,22 
% (thành phố 0,38%). Với học sinh 
khối 6, rèn luyện Tốt chiếm 95,6% 
(thành phố 92,9% ); Khá chiếm 
4,37% (thành phố 6,8%); Đạt chiếm 
1,7% (thành phố 0,3%). Tiêu chí này 
Nhà trường đều đạt chuẩn so với 
thành phố.

Tiêu chí học lực: Với học sinh 
khối 7,8,9 học lực Giỏi chiếm 31,8 

% (thành phố 29,72%); Khá chiếm 
43,2 % (thành phố 39,41%) và TB 
chiếm 24% (thành phố 28,64%); 
Yếu chiếm 0,98% (thành phố 
2,20%). Với học sinh khối 6 học lực 
chiếm 16,7%, (thành phố 24,1%); 
Khá chiếm 45,2% (thành phố 
37,3%); Đạt chiếm 34,5% (thành 
phố 33,1%); chưa đạt chiếm 3,57% 
(thành phố 33,1%). Như vậy có thể 
thấy tỉ lệ học sinh chưa đạt ở các 
khối lớp có tỉ lệ rất thấp so với mặt 
bằng chung của thành phố.

Tỉ lệ vào THPT công lập được Sở 
Giáo dục và Đào tạo xếp hạng thứ 
14 toàn tỉnh (tăng 1 bậc so với năm 
trước)

Về chất lượng mũi nhọn của 
Học sinh giỏi tất cả các khối trong 
các năm học cũng có những thành 
tích nổi trội như sau:

Trong năm học 2020-2021: Cấp 
thành phố: Học sinh giỏi lớp 9 đạt 
20 giải trong đó có 7 giải Ba; 13 giải 
KK; Học sinh giỏi lớp 6,7,8 đạt: 75 

giải (5 giải Nhất; 14 giải Nhì, 20 giải 
Ba, 36 giải KK). Cấp tỉnh: Học sinh 
giỏi lớp 9 đạt 2 giải (1 giải Ba; 1 giải 
KK). Tỷ lệ vào Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc được Sở Giáo dục và 
Đào tạo xếp hạng thứ 9 của Tỉnh.

Riêng với năm học 2021-2022: 
Cấp thành phố: Học sinh giỏi lớp 9 
đạt 24 giải trong đó có 1 Nhất; 2 
Nhì; 6 Ba; 15 KK, tăng 4 giải so với 
năm học trước. Học sinh giỏi lớp 
6,7,8 đạt: 94 giải (3 giải Nhất; 19 giải 
Nhì, 31 giải Ba, 41 giải KK), tăng 19 
giải so với năm học trước. Học sinh 
giỏi nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
đạt 4 giải (2 giải ba; 2 giải KK), tăng 
2 giải so với năm học trước. Còn về 
giải cấp tỉnh: Học sinh giỏi lớp 9 đạt 
5 giải (2 giải Nhì; 2 giải Ba; 1 giải 
KK) tăng 3 giải so với năm trước. Có 
5 học sinh đạt chứng nhận trong 
cuộc thi tiếng Anh cấp Tỉnh. Tỉ lệ 
học sinh vào THPT Chuyên Vĩnh 
Phúc được Sở Giáo dục và Đào tạo 
xếp hạng thứ 8 của Tỉnh (Tăng 1 
bậc so với năm học trước).

Về cơ sở vật chất phục vụ cho 
công tác dạy và học: Nhà trường có 
tổng cộng 26 phòng. Đến hết kỳ I, 
tháng 1/2022 còn 18 phòng do dãy 
nhà 2 tầng 8 phòng được phá dỡ 
và xây mới thành 3 tầng 15 phòng. 
Dự kiến hoàn thành dãy nhà học 
mới vào cuối tháng 8/2022. Phòng 
học bộ môn cho học sinh gồm có 1 
phòng Tin và Tiếng Anh. Máy tính, 
máy chiếu, bàn ghế học sinh và 
Camera nhà trường đều cố gắng 
trang bị ở mức độ tương đối đầy 
đủ và tốt nhất cho công tác giảng 
dạy và học tập tại Trường của giáo 
viên và học sinh, đáp ứng cơ bản 
với yêu cầu trường THCS đạt chuẩn 
Quốc gia.

“Nhà trường luôn nhận được sự 
quan tâm kịp thời, sâu sát của cấp 
uỷ Đảng chính quyền, sự giúp đỡ 
của các ban ngành đoàn thể địa 
phương về chuyên môn nghiệp 
vụ, sự đầu tư hỗ trợ kinh phí, trang 
thiết bị phục vụ tốt nhất hoạt động 
dạy và học. Chính vì có sự đồng 
lòng từ các cấp chính quyền cho 
đến sự đồng lòng của tập thể cán 
bộ, giáo viên, nhân viên cùng các 
em học sinh trong trường mà trong 
2 năm qua, trường cũng đã đạt 
được rất nhiều các giải thưởng quý 
giá từ các hội thi, sân chơi cho cả 
giáo viên và học sinh từ giải thưởng 
cấp tỉnh cho đến cấp Quốc gia cũng 
như rất nhiều các thành tích vượt 
bậc trong công tác dạy và học” - 
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hiền 
một lần nữa nhấn mạnh.

TRƯỜNG THCS TÍCH SƠN LÀ TRƯỜNG CHUẨN 
QUỐC GIA CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO VỀ 
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TP. VĨNH YÊN, 
TỈNH VĨNH PHÚC. TRẢI QUA 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
TRƯỞNG THÀNH, VỚI BIẾT BAO KHÓ KHĂN, NHƯNG 
NHÀ TRƯỜNG VẪN GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG TỐT 
ĐẸP TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI. HIỆN TẠI, 
TRƯỜNG CÓ TỔNG SỐ 26 LỚP VỚI 1170 HỌC SINH.

Trường THCS Tích Sơn: 
Phát huy truyền thống “Dạy giỏi - Học giỏi”

Việt Dũng

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hiền (bên phải) 
– Hiệu trưởng Trường THCS Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc).
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Nhà giáo Phạm Kim Thư đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 và trao phần thưởng vinh danh tân học sinh của trường.

Dũng cảm thay đổi để phát triển 
- Chủ đề năm học của Trường THPT Mai Hắc Đế

Được thành lập đúng vào ngày 
sinh nhật Bác Hồ kính yêu 
(19/5/2009), sau 13 năm xây 
dựng và phát triển, Trường 

THPT Mai Hắc Đế đã khẳng định vai trò, vị thế 
của mình trong sự nghiệp giáo dục bậc THPT 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tỷ lệ học sinh 
đỗ vào các trường đại học luôn đạt tỷ lệ cao, 
trong đó, học sinh đỗ thủ khoa các trường đại 
học, có học sinh đạt học bổng toàn phần của 
Tổng thống Nga  - Vladimir Vladimirovich Putin.

Trường luôn phát huy những kết quả đạt 
được, khắc phục những khó khăn, phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-
2023. Hội đồng sư phạm Nhà trường cam kết 
luôn sáng tạo, tâm huyết và không ngừng đổi 
mới trong công tác quản lý, chỉ đạo; không 

ngừng đưa ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu 
để giữ vững chất lượng. Tập thể cán bộ, giáo 
viên, công nhân viên Nhà trường hưởng ứng 
mạnh mẽ Cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một 
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, không 
ngừng đổi mới phương pháp và hình thức dạy 
học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 
của học sinh.

Các em học sinh của Trường THPT Mai Hắc 
Đế luôn tự hào được học tập, rèn luyện trong 
ngôi trường đầy ắp tình yêu thương và thể hiện 
bằng những hành động cụ thể, thiết thực, luôn 
đoàn kết và giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, siêng 
năng, chăm chỉ, tích cực học tập, xứng đáng là 
con ngoan, trò giỏi, công dân hữu ích góp phần 
xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Sứ mệnh của Nhà trường là xây dựng hệ 

thống đào tạo linh hoạt, đa dạng và chất lượng, 
phương pháp học tập hiện đại đảm bảo cho học 
sinh được phát triển tối đa các thế mạnh của 
mình, trở thành những công dân tử tế, hữu ích 
cho xã hội. 

“Điều cần nhất bây giờ, cần ngay trong năm 
học này là tất cả chúng ta hãy dũng cảm thay 
đổi chính mình (nhân ái hơn, chăm chỉ hơn, 
trung thực hơn, trách nhiệm hơn) để cuộc đời 
mỗi chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, để tương lai 
của mỗi chúng ta tươi sáng hơn” - Đó là lời gửi 
gắm của Nhà giáo Phạm Kim Thư gửi đến tập 
thể sư phạm Nhà trường và các em học sinh.

Thành Trung

TẠP CHÍ
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(GD&ĐT) HUYỆN PHÙ YÊN LUÔN LÀ 
ĐƠN VỊ ĐỊNH HƯỚNG, XÂY DỰNG 
KẾ HOẠCH VÀ KIÊN TRÌ THỰC 
HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẢM BẢO 
HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP: VỪA 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, 
VỪA RA SỨC PHẤN ĐẤU KHẮC 
PHỤC KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH 
NHIỆM VỤ NĂM HỌC, ĐÁP ỨNG YÊU 
CẦU ĐỔI MỚI VÀ BẢO ĐẢM CHẤT 
LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TRÊN 
ĐỊA BÀN.

Kế hoạch từng năm học được triển 
khai linh hoạt phù hợp với tình hình 
tại địa phương

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường 
học chủ động, linh hoạt xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 
để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch 
COVID-19 tại địa phương. Các đơn vị trường học 
tổ chức dạy học các nội dung môn học, hoạt 
động giáo dục với thời lượng hợp lý, đảm bảo 
yêu cầu đầu ra của chương trình  giáo dục; tận 
dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp 
khi dịch bệnh được kiểm soát, kết hợp dạy học 
trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi dịch 
bệnh diễn biến phức tạp; phối hợp, hướng dẫn, 
hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp đối với trẻ 
em mầm non.

Từ phòng đến các cơ sở giáo dục đã triển 
khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các biện 
pháp về phòng, chống dịch COVID-19 với mục 
tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh 
tới các hoạt động của ngành, củng cố và duy trì 
chất lượng giáo dục và đào tạo; phối hợp với 
ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải 
pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19 
bùng phát trở lại, bảo đảm các hoạt động giáo 
dục, đào tạo được thực hiện đúng theo chỉ đạo 
của ngành.

Các cơ sở giáo dục đã phối hợp chặt chẽ 
với trung tâm y tế huyện, các trậm y tế xã, thị 
trấn tổ chức thành công chiến dịch tiêm vắc-
xin phòng dịch cho người học theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế; thường xuyên cập nhật số liệu tiêm 
phòng COVID-19 cho học sinh, trẻ em từ 5 tuổi 
đến dưới 12 tuổi và học sinh từ 12 đến 18 tuổi 
ở các địa phương nhằm đẩy mạnh tiến độ tiêm 
chủng cho học sinh; triển khai hiệu quả công 
tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, 

chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên và phụ 
huynh học sinh. Tính đến ngày 31/7/2022, tỷ lệ 
tiêm vắc-xin cập nhật trên hệ thống đối với trẻ 
5 tuổi: mũi 1 đạt 7,29%, mũi 2 đạt 3,69%; đối 
với học sinh tiểu học: 77,97%, mũi 2 đạt 46,65%; 
đối với học sinh THCS: mũi 1 đạt 95,62%, mũi 2 
đạt 88,65%.

Chất lượng các cấp học luôn được 
chú trọng đảm bảo

“Với việc triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều 
giải pháp trong công tác phòng, chống dịch và 
thực hiện kế hoạch năm học, toàn ngành Giáo 
dục huyện đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 
học vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, 
vừa bảo đảm chất lượng giáo dục, vừa đúng 
tiến độ thời gian năm học” - Bà Lường Thị Thắm 
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Yên (Sơn La) 
cho biết.

Đối với cấp mầm non, Phòng tiếp tục triển 
khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, 
Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 
làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025" và Đề án 
tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học 
sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016 - 2020, định hướng đến 2025; hướng dẫn 
đơn vị triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm 
bảo an toàn cho trẻ em và duy trì hoạt động của 
các cơ sở giáo dục mầm non.

Đối với giáo dục phổ thông, Phòng chỉ đạo 
sát sao việc triển khai Chương trình GDPT 2018, 
đặc biệt đối với lớp 2 và lớp 6 trong năm học 

2021 - 2022, thực hiện tổ chức thẩm định danh 
mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7 để thực 
hiện theo đúng lộ trình đổi mới chương trình và 
sách giáo khoa GDPT theo quy định và hướng 
dẫn của Sở GD&ĐT để kịp thời chuẩn bị triển 
khai năm học 2022 - 2023.  

Các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng kế 
hoạch dạy các môn học phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương, vừa bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm tính 
khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với 
học sinh, vừa bảo đảm yêu cầu chuẩn đầu ra 
của Chương trình GDPT 2018. Các trường đã 
thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của 
chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội 
dung dạy học các môn học. Kế hoạch giáo dục 
nhà trường đảm bảo thống nhất giữa kế hoạch 
thực hiện Chương trình GDPT 2018 và kế hoạch 
thực hiện Chương trình GDPT 2006, tích hợp 
lồng ghép các nội dung dạy học với các hoạt 
động trải nghiệm khác để tăng cường giáo dục 
kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo mục tiêu 
hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực 
học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá bảo đảm 
nghiêm túc, đúng quy chế về kiểm tra, đánh giá 
học sinh và các quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19.

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung 
học cơ sở tiếp tục được quan tâm nhằm củng 
cố, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục vững 
chắc và phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn 
để nâng cao chất lượng giáo dục; tạo điều kiện 
thuận lợi để huy động tối đa trẻ em trong độ 

Việt Dũng

Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên - Sơn La: Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên - Sơn La: 
Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy 
và học tập ở tất cả các cấp họcvà học tập ở tất cả các cấp học

Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên – Sơn La luôn giữ vững vị trí trong việc xây dựng các kế hoạch để nâng cao 
chất lượng dạy và học trên địa bàn.
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Xã hội

“Đầu năm học mới trường lớp phải 
sạch đẹp, an toàn”, đó là nhiệm vụ 
của toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân 
viên trong trường. Do đó, để có một 

môi trường tốt nhất cho học sinh, vì học sinh, 
nhà trường đã tiến hành rà soát các điều kiện 
cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, và lập 
kế hoạch bổ sung thiết bị, đồ dùng còn thiếu, 
sửa chữa thiết bị hỏng hóc, tổng vệ sinh môi 
trường trong và ngoài lớp, sân trường, trang 
trí lớp học… tạo cho học sinh môi trường học 
tập hiệu quả.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trường 
Tiểu học Yên Ninh gặp nhiều khó khăn trong 
việc hoàn thiện, xây dựng lại các khu công 
trình phụ theo tiêu chuẩn mới. Đây là nỗi đau 
đáu của ban lãnh đạo xã Yên Ninh và Ban 
Giám hiệu Nhà trường: Làm sao để đạt được 
mục tiêu 1,4 m2/học sinh? Hiện Nhà trường có 
1.400 học sinh, sẽ cần 14.000 m2 để đảm bảo 
không gian học tập, nhưng diện tích trường 
mới chỉ đạt 10.000 m2 nên không đáp ứng 
được yêu cầu xây dựng công trình phụ theo 
tiêu chuẩn mới. Nhưng vượt qua khó khăn, 
bằng tất cả tấm lòng yêu thương học sinh 
của các thầy cô và các phụ huynh, nhất là sự 
ủng hộ của xã Yên Ninh qua chương trình xây 
dựng nông thôn mới, Trường đã thay đổi rõ 
rệt, khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn. 

Thầy giáo Phạm Quốc Hoàn, Hiệu trưởng 
Nhà trường cho biết, Trường được sáp nhập 
từ hai trường: Tiểu học Yên Ninh A và Tiểu 
học Yên Ninh B từ tháng 8/2019. Trường được 
thiết kế, xây dựng hợp lý với 3 dãy phòng học 
và phòng chức năng thuận lợi cho việc học tập 
của học sinh. Sân chơi, bãi tập được thiết kế 
theo tiêu chuẩn, sân được lát bằng gạch block. 
Khuôn viên Trường được bố trí hợp lý, đủ bóng 

mát. Đội ngũ giáo viên có trên 70% giáo viên 
đạt chuẩn, trong đó các giáo viên vẫn đang 
tiếp tục hoàn thiện đạt chuẩn 100%. Giáo viên 
trẻ nhiệt tình, tiếp cận tốt với công nghệ thông 
tin để phục vụ cho việc giảng dạy chương trình 
thay sách giáo khoa năm 2018. Đội ngũ cán bộ 
quản lý có trình độ chuẩn, năng động, có kinh 
nghiệm, nghiệp vụ quản lý. 

Chất lượng giáo dục của Nhà trường luôn 
nằm trong tốp dẫn đầu của huyện Ý Yên. Chất 
lượng học sinh năng khiếu chủ yếu ở các môn 
Toán, Tiếng Anh, thể dục thể thao. Tất cả các 
em học sinh tham gia thi năng khiếu đều đoạt 
giải Nhất trong năm học 2021-2022. 

Tuy nhiên, Trường vẫn còn tồn tại những 
khó khăn như: Thiết bị hỗ trợ dạy học như 
thiết bị trình chiếu, đồ dùng của thầy và trò 
thay sách phải huy động từ phía học sinh; 
trang thiết bị của các phòng chức năng vẫn còn 
thiếu; hệ thống sân chơi, sân tập, nhà đa năng 
chưa đầy đủ; khuôn viên, diện tích của Trường 
còn hẹp so với số lượng học sinh đông… 

Để thực hiện đúng kế hoạch khai giảng vào 
5/9 và kết thúc năm học vào 31/5, dù còn khó 
khăn về trang thiết bị, công trình phụ, nhưng 
Trường vẫn tích cực chỉnh trang cho năm học 
mới được đảm bảo đúng yêu cầu và nhu cầu 
học tập của các em học sinh.

Trường Tiểu học Yên Ninh đang ngày càng 
tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh khi cho 
con em học tại đây. 

Năm học 2022-2023, ngoài việc nỗ lực 
trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục 
vụ cho học tập, trường tiếp tục tuyên truyền 
tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học 
sinh, phụ huynh và cộng đồng làm tốt công 
tác phòng chống dịch COVID-19. Trường cũng 
cố gắng ở mức cao nhất chuẩn bị tốt cho môi 
trường giáo dục để học sinh đến trường sinh 
hoạt, học tập, vui chơi an toàn ngay từ những 
buổi đầu đến trường.

tuổi vào học tiểu học, nhất là trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Năm học 
2021 - 2022, cả nước có 27/27 xã, thị trấn duy 
trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó có 
27/27 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 
100% (tăng 3,7% so với năm học trước).

Chất lượng giáo dục của các trường phổ 
thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán 
trú có nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ học sinh 
bán trú cấp tiểu học hoàn thành cấp học đạt 
100%, học sinh bán trú cấp trung học cơ sở 
tốt nghiệp THCS đạt 100%; có 25% số trường 
phổ thông dân tộc bán trú được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia.

Công tác tổ chức và tham gia các hội thi, kỳ 
thi các cấp đạt được nhiều kết quả đáng khích 
lệ, cụ thể: 362/924 thí sinh tham gia đạt giải 
trong kì thi giao lưu HSG lớp 6,7,8 cấp huyện; 
129/378 thí sinh tham gia đạt giải trong khì thi 
HSG lớp 9 cấp huyện; 61/103 thí sinh tham gia  
đạt giải HSG lớp 9 cấp tỉnh; 26/45 dự án KHKT 
đạt giải cấp huyện; 8/9 dự án KHKT đạt giải 
cấp tỉnh; 71/76 giáo viên mầm non tham gia 
đạt danh hiệu GVDG cấp huyện; 71/76 giáo 
viên mầm non tham gia đạt danh hiệu GVDG 
cấp huyện; 52/59 giáo viên tiểu học tham 
gia đạt danh hiệu GVDG cấp huyện; 25/33 
giáo viên chủ nhiệm tham gia đạt danh hiệu 
GVCN giỏi cấp huyện;... Những thành tích đó 
đã khẳng định nỗ lực vượt bậc trong học tập, 
rèn luyện của học sinh, giáo viên và các nhà 
trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; 
đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong 
công tác dạy học, phát hiện, tuyển chọn và bồi 
dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tiếp 
theo, bà Lường Thị Thắm nhấn mạnh: Chất 
lượng giáo dục vẫn là định hướng được phòng 
chú trọng trong thời gian tới. Hơn nữa, công 
tác nâng cao cơ sở vật chất phục vụ cho công 
tác dạy và học cũng rất quan trọng. Phòng đã 
chỉ đạo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết 
bị dạy học và xác định nhu cầu để triển khai 
mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu 
theo lộ trình triển khai Chương trình GDPT 
2018; đánh giá thực trạng các điểm trường lẻ, 
các trường có quy mô nhỏ; xây dựng lộ trình 
cụ thể, phù hợp để triển khai sắp xếp các 
trường và bố trí số lượng học sinh/lớp theo 
quy định đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi 
cho người dân, quyền lợi học tập của học sinh, 
phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục; xác định nhu cầu xây 
dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu 
tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học), 
phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà 
ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán 
trú theo các quy định, để bảo đảm đủ điều 
kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018, đặc 
biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân 
tộc thiểu số. Mục tiêu cuối cùng là tạo một 
môi trường học xanh - sạch - đẹp - chất lượng 
cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đây cũng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng 
khắc phục khó khăn của toàn ngành Giáo dục, 
nhằm hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng, 
chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu 
khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ 
năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo 
đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

VỚI TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT LIỆT VÀ LINH HOẠT 
TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NINH (XÃ YÊN 
NINH, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH) ĐÃ CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU 
KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI 2022-2023.

Hoàng Thanh Hải

Ban Giám Hiệu nhà trường.Ban Giám Hiệu nhà trường.

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NINH SẴN SÀNG 
CHO NĂM HỌC MỚI 2022-2023
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Để nâng cao chất lượng giáo dục 
đào tạo, những năm vừa qua, 
Trường THPT Văn Giang luôn 
quan tâm đẩy mạnh công tác 

giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển phẩm 
chất và năng lực cho học sinh thông qua những 
đổi mới bắt đầu từ các thầy cô, thay đổi khi tiếp 
nhận những phương pháp giảng dạy mới và 
hướng dẫn cho học sinh phát huy tinh thần tự 
giác học tập. 

Bên cạnh truyền thụ kiến thức, Nhà trường 
còn tổ chức rất nhiều các hoạt động, qua đó 
phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Tất cả 
cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đoàn kết, đồng 
tâm hiệp lực phấn đấu vì mục tiêu giáo dục cốt 
lõi của nhà trường: “Học sinh được học trong 
môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, nền 
nếp, kỉ cương, chất lượng cao; được giáo dục 
toàn diện, có đầy đủ điều kiện và những cơ hội 
để phát triển và tự tin hội nhập”. 

Trong 2 năm dịch bệnh, Trường THPT Văn 
Giang đã linh hoạt ứng phó tốt trước đại dịch 
COVID-19, nghiêm túc và quyết tâm thực hiện 
mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa dạy học” 
để “tạm dừng đến trường nhưng không dừng 

học”. Theo đó, thầy trò Trường THPT Văn Giang 
đã thích ứng nhanh, kịp thời chuyển trạng thái 
sang việc dạy và học trực tuyến, tổ chức thành 
công thi trực tuyến đảm bảo chất lượng hiệu 
quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2020-2021.

Khó khăn như vậy nhưng năm học 2020-
2021 là năm thứ 3 liên tiếp Nhà trường có học 
sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh. Bên cạnh đó, thầy và trò Nhà trường đã 
đạt thành tích cao trong các kỳ thi như Cuộc 
thi Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật, Cuộc thi Học 
sinh THPT với Ý tưởng khởi nghiệp, Hội thi Giáo 
viên dạy giỏi cấp tỉnh, Hội khoẻ Phù Đổng cấp 
tỉnh năm 2020…  Đặc biệt, năm học 2021, em 
Trần Thị Thảo, học sinh lớp 12K niên khoá 2018-
2021đã vinh dự trở thành Thủ khoa trong kỳ thi 
Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên. 
Học sinh của Trường đã xuất sắc trúng tuyển 
vào nhiều trường đại học chất lượng cao.

Những khó khăn trong 2 năm đại dịch đã 
là động lực rất lớn cho Nhà trường trong giai 
đoạn mở cửa trở lại. Phát huy kết quả đã đạt 
được, cộng với không khí vui mừng phấn khởi 
khi thầy và trò được dạy và học trực tiếp trở lại, 

năm học 2021-2022, số học sinh đỗ tốt nghiệp 
của Trường là 482/483, đạt tỉ lệ lên đến 99,79%. 

Qua thống kê các khối xét tuyển Đại học có 
235/482 em đạt 24 điểm trở lên. Trong đó 50 
em đạt từ 26 – 27 điểm. 11 em có tổng đạt từ 
27.00 điểm trở lên. 1 em đạt 28.85 điểm, xếp 
vào tốp 100 thí sinh có tổng điểm khối A cao 
nhất trong toàn quốc.

So sánh với phổ điểm các môn thi tốt nghiệp 
năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, 
Trường THPT Văn Giang có 6 môn có phổ điểm 
trung bình cao hơn mức toàn quốc, đó là các 
môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Địa và tiếng Anh. Đặc 
biệt môn Toán cao hơn mức trung bình của 
toàn quốc 1.19 điểm: Toàn quốc trung bình 
6,47 điểm, THPT Văn Giang đạt trung bình 7,66 
điểm.

Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm 
của các cấp, các ngành, sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, 
sự đoàn kết, đồng lòng, tận tâm, trách nhiệm, 
quyết liệt của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 
sự nỗ lực vươn lên của các em học sinh và sự 
ủng hộ của các bậc CMHS. Sự đồng lòng đoàn 
kết đó đã đưa Trường THPT Văn Giang có được 
nền nếp, kỷ cương chất lượng, phát triển bền 
vững.

Với những kết quả đã đạt được, Nhà trường 
đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động 
hạng II, hạng III. Nhà trường cũng được Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng 
Yên, Công đoàn ngành Giáo dục, Chủ tịch 
UBND huyện Văn Giang nhiều lần khen thưởng. 
Trường tiếp tục được công nhận là trường đạt 
chuẩn Quốc gia năm 2021. 

Trường Trung học phổ thông Văn Giang:
Đổi mới toàn diện công tác 
giáo dục phát triển bền vững

HƯỚNG ĐẾN MỐC THỜI 
GIAN 60 NĂM THÀNH LẬP 
TRƯỜNG, THẦY VÀ TRÒ THPT 
VĂN GIANG ĐÃ VÀ ĐANG 
KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC THAY 
ĐỔI CẢ VỀ CHẤT VÀ LƯỢNG 
TRONG CÔNG TÁC DẠY VÀ 
HỌC, TẠO TIỀN ĐỀ MỞ RA 
NHỮNG HI VỌNG MỚI, CƠ HỘI 
MỚI.

Đăng Tuấn

Xã hộiXã hội
TẠP CHÍ
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Tọa lạc tại lô CN4, cụm công nghiệp 
Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình, TTB group ra đời với sứ 
mệnh trân trọng, giữ gìn và phát 

huy các thảo dược quý của Việt Nam trong sản 
xuất thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm, 
áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 
trong kiểm soát chất lượng nhằm nâng cao vị 
thế cạnh tranh trong cả thị trường nội địa và 
quốc tế.

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến, 
máy móc kiểm nghiệm, nghiên cứu được nhập 
khẩu phù hợp với các chức năng, phục vụ tốt 
nhất cho sản xuất, đảm bảo độ chính xác cao, 
đáp ứng nhu cầu toàn diện của khách hàng.

90% nguồn nhân lực tốt nghiệp các ngành y, 
dược, Nhà máy sẵn sàng phục vụ quý đối tác, 
doanh nghiệp 24/7 mọi lúc mọi nơi, cho ra đời 
các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, khả 
năng sản xuất hơn 6 triệu sản phẩm mỗi năm. 

Tiền thân của TTB Group là một doanh 
nghiệp kinh doanh thương mại về mỹ phẩm, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng có tên gọi 
Hoàng Nguyên Star, được vận hành từ tháng 
10 năm 2015. Trải qua quá trình phân phối các 
mặt hàng cho các đơn vị sản xuất, Công ty đã có 
một thị trường ổn định với lượng khách hàng 
truyền thống thân thiết và gắn bó lâu dài.

Năm 2019, Công ty đã mở nhà máy sản 
xuất mỹ phẩm, thực phẩm sạch đầu tiên tại xã 
Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 
2020, do nhu cầu ngày càng tăng từ phía khách 
hàng về cả sản lượng và chất lượng, Công ty mở 
rộng quy mô sản xuất và mở thêm nhà máy ở 
KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình, sản xuất về mỹ 
phẩm và thực phẩm.

Năm 2021, với mong muốn và khát vọng 
được chuẩn hóa tất cả các dòng sản phẩm, đặc 
biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Ban lãnh 
đạo Công ty đã quyết định xây dựng 1 nhà máy 
có quy mô hiện đại tại tỉnh Thái Bình theo tiêu 
chuẩn GMP: Nhà máy Dược phẩm quốc tế TTB 
GROUP.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mai - chủ đầu 

tư cho biết: “Chỉ trong 7 năm, chúng tôi đã xây 
dựng được 3 cơ sở sản xuất, đáp ứng nhu cầu 
về mỹ phẩm, thực phẩm cho thị trường trong 
nước và vươn tầm thế giới. Với phương châm 
không ngừng học hỏi để phát triển, chúng tôi đã 
tìm hiểu nhiều bài thuốc cổ truyền của các dân 
tộc trên vùng cao Tây Bắc. Và rất may mắn, như 
một cơ duyên, tôi được các truyền nhân truyền 
lại cho những bài thuốc Đông y cổ truyền, đặc 
biệt là những bài thuốc quý của đồng bào dân 
tộc Mông, dân tộc Dao. 

Nhờ những bài thuốc này mà chúng tôi có 
được lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong việc sản 
xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị các vấn đề về 
xương khớp, gan, thận, dạ dày, tá tràng, xoang, 
gout, sản phẩm làm đẹp, cải thiện sinh lý và 
nâng cao sức khỏe. 

Năm 2022, có thể nói là một năm mà chúng 
tôi có nhiều dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực 
sản xuất mỹ phẩm, khi Nhà máy đã ký kết thành 
công được hợp đồng chuyển giao công nghệ 
trong sản xuất dược mỹ phẩm với hai đối tác là 
2 tập đoàn lớn có công nghệ đi đầu trong lĩnh 
vực làm đẹp đó là Tập đoàn Korea Hàn Quốc 
và Tập đoàn IB Cosmetic Nhật Bản. Sự kiện 
quan trọng này là một bước tiến lớn giúp đưa 
những sản phẩm của TTB GROUP đến gần hơn 
với người tiêu dùng tại thị trường trong nước và 
quốc tế”.

Hiện tại, TTB Group cũng đã hình thành 
những vùng trồng dược liệu để cung ứng vật 
tư cho sản xuất. Thực hiện dự án từ Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Công ty thành viên của TTB 
Group đã xây dựng 3 vùng trồng cây trên địa 
bàn xã Vũ Đoài, xã Bách Thuận và xã Hiệp Hòa 
(nằm trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình). Cây được trồng chủ yếu trong dự án là 
cây Địa Liền, cây Kim Ngân Hoa, những loại cây 
có hiệu quả vượt trội trong sản xuất và có giá trị 
kinh tế cao.

Quy trình sản xuất của TTB Group được kiểm 
soát chặt chẽ, từ khâu trồng dược liệu, sơ chế, 
đến khâu sản xuất và kiểm định sản phẩm đều 
đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practices: 
là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất 
với mục đích kiểm soát các yếu tố có thể gây 
ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng 
của sản phẩm, nhằm đảm bảo sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng đạt chất lượng tốt nhất). 

Trong những năm qua, TTB Group đã tạo 
công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với 
thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/
người/tháng. Đội ngũ công nhân lành nghề, 
tâm huyết, gắn bó với nhà máy. 

“Cho đến hiện tại, TTB Group đã trải qua rất 
nhiều thăng trầm và nhận được nhiều bài học 
quý giá, chúng tôi lấy đó làm “chất liệu” để tôi 
luyện cho mình một tinh thần vững vàng, một 
khối óc bền bỉ, một đội nhóm đoàn kết và một 
khát vọng nhân văn. Mong rằng, TTB Group sẽ 
có được sự yêu thương, ủng hộ và tin tưởng của 
các cơ quan chức năng, của truyền thông và 
báo chí, của đối tác khách hàng trong và ngoài 
nước để trong thời gian sớm nhất, chúng tôi đạt 
được mục tiêu của mình”, bà Nguyễn Thị Mai - 
chủ đầu tư xúc động bày tỏ.

Thái Bình: 
TTB GROUP - Nhà máy sản xuất 
Dược phẩm đạt chuẩn GMP

Cán bộ CNV của TTB Group với các đối tác nước ngoài.

Lễ  ký kết giữa TTB Group với  đại diện Tập đoàn 
công nghệ Korea - Hàn Quốc.

TGĐ Nguyễn Thị Mai và đại diện Tập đoàn công 
nghệ IB COSMETIC trong lễ ký kết chuyển giao công 

nghệ trong sản xuất dược mỹ phẩm.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TTB GROUP ĐƯỢC HÌNH 
THÀNH TỪ NĂM 2015 ĐÃ DẦN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN THỊ 
TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

Thành Trung



Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng 
sinh ra và lớn lên tại vùng 
nông thôn thuộc huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương. Chàng trai trẻ 

Nguyễn Tất Tùng luôn nung nấu suy nghĩ tìm 
con đường thoát nghèo. Bằng ý chí và nghị lực, 
từ hai bàn tay trắng, từng trải qua nhiều công 
việc, nhiều vị trí khác nhau, anh Tùng đã tìm 
thấy con đường sự nghiệp của mình. 

Năm 2014, sản phẩm sữa non đã du nhập 
vào Việt Nam nhưng giá rất cao và không phù 
hợp với đại trà người tiêu dùng. Với khát vọng 
mang đến sản phẩm có giá trị sức khỏe cho cộng 
đồng, doanh nhân Nguyễn Tất Tùng đã nghiên 
cứu và cho ra mắt những sản phẩm về sữa và 
dinh dưỡng. Bên cạnh việc phát triển chất lượng 
sản phẩm, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sữa 
và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax luôn đề cao 
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trao giá 
trị cho cộng đồng.

 Với tôn chỉ “Có tài mà không có đức là người 
vô dụng – Có đức mà không có tài thì làm việc 
gì cũng khó”, anh Nguyễn Tất Tùng – Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Xuất khẩu sữa và Dinh 
dưỡng Quốc tế Natrumax luôn dùng để nhắc 
nhở chính mình và những người xung quanh 
trong cuộc sống.

Đến nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax đã trở 
thành một doanh nghiệp hàng đầu cung cấp 
các sản phẩm về sữa và dinh dưỡng. Song song 
với việc phát triển doanh nghiệp, anh Tùng luôn 
mong muốn lan toả tình yêu thương, sẻ chia với 
những hoàn cảnh khó khăn. Những chương 

trình vì cộng đồng của Công ty đã để lại nhiều 
giá trị về vật chất cũng như tinh thần tại nhiều 
khu vực, nổi bật là các tỉnh miền núi phía Bắc và 
quê nhà Hải Dương.

Với tâm nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ 
em mồ côi, trẻ em vùng sâu, vùng xa, Chủ tịch 
HĐQT Nguyễn Tất Tùng cùng Ban lãnh đạo 
Natrumax đã xác định công việc thiện nguyện 
chính là mục tiêu hàng đầu trên chặng đường 
hình thành và phát triển Natrumax. Chương 
trình “Sữa tốt cho em” đã đến với trẻ em Hà 
Giang, Cao Bằng, trẻ em vùng dịch Sơn Lôi - 
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc... “Hũ gạo yêu thương” 
đã đến với người dân nghèo, các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương, Long An, 
Tây Ninh và chương trình “Áo ấm cho em” đến 
tận tay những trẻ em nghèo vùng biên giới, hải 
đảo. Với tấm lòng chân thiện của mình, Nguyễn 
Tất Tùng đã nhận nuôi 5 cháu nhỏ mồ côi và 
chu cấp đến khi các cháu học hết đại học.

Từ năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax 
cam kết bảo hộ sữa hàng tháng cho hơn 100 trẻ 
em trong Mái ấm Thiên Thần (TP. HCM) trong 
10 năm, trị giá gần 10 tỷ đồng. Cũng trong năm 
2020, Natrumax tài trợ tiền và sữa với tổng giá 
trị 500 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt 
Nam và cam kết năm 2021sẽ tài trợ 1 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, cùng chung tay với cả nước 
hướng về miền Trung ruột thịt, chỉ trong một 
ngày, doanh nhân Nguyễn Tất Tùng đã kêu gọi 
và nhận được sự ủng hộ với số tiền hơn 500 triệu 
đồng cùng nhiều hiện vật, đồ dùng thiết yếu...

Tiếp đến, ngày 23/7 tại Hà Nội, Công ty Cổ 
phần Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh dưỡng Quốc 
tế Natrumax chính thức ra mắt văn phòng đại 
diện và quỹ từ thiện “Natrumax vì cộng đồng”. 
Tại buổi lễ ra mắt, doanh nhân trẻ Nguyễn Tất 

Tùng khẳng định: “Đây là món quà Công ty Cổ 
phần Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh dưỡng Quốc 
tế Natrumax dành tặng cho những mảnh đời 
bất hạnh ngoài kia, những trẻ em cơ nhỡ, những 
cụ già không nơi nương tựa. Ngay từ những 
ngày đầu mới thành lập, Natrumax đã luôn gắn 
kết hoạt động của mình với trách nhiệm thiện 
nguyện xã hội. Đây sẽ là chương trình mà chúng 
tôi sẽ thực hiện xuyên suốt trong quá trình kinh 
doanh”. 

Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng – Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sữa 
và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax chia sẻ: “Cá 
nhân tôi luôn có một khát vọng là tất cả các em 
nhỏ, đặc biệt là các em học sinh vùng cao, các 
em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước mùa 
đông có áo ấm để mặc, sữa tốt để uống, đặc 
biệt là sữa tốt để bổ sung dinh dưỡng, tăng 
cường sức đề kháng, cải thiện thể lực, chiều cao 
và phát triển trí não”.

Với tâm nguyện cống hiến 80% lợi nhuận và 
tài sản cho các công tác an sinh xã hội, bằng 
cái tâm và khát khao được đóng góp cho xã 
hội, anh Tất Tùng đã và đang thực hiện cam 
kết đóng góp 10 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ 
em trong 5 năm từ 2021 đến 2025, mỗi năm 2 
tỉ đồng. Ngoài ra còn nhận bảo trợ, nuôi một 
số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn… Kính chúc 
Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng - Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh 
dưỡng Quốc tế Natrumax luôn nhiều sức khỏe, 
thực hiện được những dự định của mình và tiếp 
tục lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội.

Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng và vợ trao quà tại Tam Dương, Vĩnh Phúc
trong chương trình "Trung Thu Cho Em".

Nghĩa Đồng

NHIỀU NĂM QUA, DOANH NHÂN NGUYỄN TẤT TÙNG ĐÃ DÀNH NHIỀU THỜI 
GIAN VÀ NHIỆT HUYẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÌ CỘNG ĐỒNG, ĐẶC 
BIỆT CHO CÁC TRẺ EM VÙNG SÂU, VÙNG XA CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng 
- chàng trai trẻ đam mê - chàng trai trẻ đam mê 
thiện nguyện giúp trẻ em nghèothiện nguyện giúp trẻ em nghèo

Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng trao quà cho trẻ em khuyết tật.

Doanh nhân Nguyễn Tất Tùng chia sẻ: “Với những gì 
tôi làm được ngày hôm nay phần lớn nhờ sự đồng 

hành và ủng hộ của bà xã”.
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