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Số Xuân Quý Mão
ra tháng 1/2023

Giá: 70.000Đ

Quý độc giả đang cầm trên tay Ấn phẩm Xuân Quý Mão - 
2023 của Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị. Đây cũng là số 
Xuân thứ 3 của Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đến với Quý độc giả cả nước, kể từ 
khi thực hiện việc chuyển đổi từ Báo Kinh doanh và Pháp luật thành Tạp chí Doanh 
nghiệp và Tiếp thị.
Quý độc giả thân mến, năm 2022, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập. Trong 10 năm qua, các thế hệ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Doanh 
nghiệp và Tiếp thị đã không ngừng cố gắng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của một cơ 
quan báo chí, đó là thông tin truyên 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.
Năm 2022 đã khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ. Trong điều kiện vô cùng 
khó khăn và nhiều thách thức, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, chung tay chung sức vững vàng 
vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2022.
Năm 2022, kinh tế vĩ mô của Việt Nam được duy trì ổn định. Ước tính GDP năm 2022 
tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do 
nền kinh tế khôi phục trở lại. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh 
tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng 
góp 56,65%.
Tính chung trong năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 
981,3 nghìn lao động, tăng 27,1% về số doanh nghiệp, giảm 1,3% về vốn đăng ký và 
tăng 14,9% về số lao động so với năm trước. 
Bên cạnh các kết quả tích cực về điều hành kinh tế vĩ mô, Việt Nam cũng đã ban hành 
nhiều chủ trương, đường lối quan trọng để xác lập định hướng và các chính sách phát 
triển kinh tế về trung và dài hạn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 
và những năm tiếp theo, như các nghị quyết, kết luận của Đảng về hoàn thiện pháp luật 
đất đai, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về phát 
triển các vùng kinh tế, về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, về đô thị hóa và phát 
triển đô thị... 
Năm mới Quý Mão 2023 được dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, 
với con số đáng khích lệ về tình hình phát triển kinh tế trong năm 2022, cùng với đó là 
những chủ trương, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế mang tính toàn diện mà 
Đảng và Nhà nước đang thực hiện, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng về năm 2023 
“Thành công và Phát triển”.
Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp 
thị, chúng tôi xin cảm ơn bạn đọc, đồng nghiệp và đối tác đã ủng hộ, đồng hành cùng 
chúng tôi trong thời gian qua! Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý độc giả cả 
nước, các đồng nghiệp, các đối tác cùng toàn thể cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập 
viên lời chúc sức khỏe một năm mới Bình An và Thịnh Vượng.
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Hội Marketing Việt Nam: 
Hành trình 20 năm phụng sự và kiến tạo

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: 
“Muốn thịnh vượng phải lo an cư lạc nghiệp 

cho người lao động”

Cơ hội và thách thức 
với ngành ngân hàng trong chuyển đổi số

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Trỗi 
- Chắp cánh ước mơ đến trường
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Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong khu 
vực
Năm 2022, những tác động từ xung đột giữa Nga 
và Ukraine, chính sách “Zero-COVID-19” của 
Trung Quốc… đã khiến giá năng lượng và lương 
thực tăng vọt trên toàn cầu. Lạm phát trở thành 
câu chuyện chung của không ít các quốc gia và tại 
nhiều nền kinh tế lớn đã lạm phát mức cao nhất 
trong 40 năm qua. 
Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển 
khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, đồng bộ 
trong quản lý, điều hành để bình ổn giá nhằm 
kiểm soát lạm phát, góp phần đảm bảo đời sống 
người dân. 
Thành tựu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 
2022 ước đạt 8,02%, mức tăng cao nhất trong giai 
đoạn 2011 - 2022 và là mức tăng trưởng cao nhất 
trong khu vực. 
Theo báo cáo mới nhất của Tổng tục Thống kê, 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là 
động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc 
độ tăng 8,10%, đóng góp 2,09 điểm phần trăm 
vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn 
nền kinh tế. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử 
lý rác thải, nước thải tăng 7,45%, đóng góp 0,04 
điểm phần trăm. Ngành sản xuất và phân phối 
điện tăng 7,05%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm. 
Ngành khai khoáng tăng 5,19%, đóng góp 0,17 
điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 8,17%, 
đóng góp 0,59 điểm phần trăm.
Về cơ cấu nền kinh tế năm 2022, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,88%; 
khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,26%; 
khu vực dịch vụ chiếm 41,33%; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm chiếm 8,53%.
GRDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá 
hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương 
đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. 
Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 

theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/
lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 
622 USD so với năm 2021). Theo giá so sánh, năng 
suất lao động năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của 
người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua 
đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2022 đạt 26,2%, 
cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2021).
Tính chung trong năm 2022, cả nước có 148,5 
nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng và 
tổng số lao động đăng ký là 981,3 nghìn lao động, 
tăng 27,1% về số doanh nghiệp, giảm 1,3% về vốn 
đăng ký và tăng 14,9% về số lao động so với năm 
trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 
thành lập mới trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng, 
giảm 22,3% so với năm trước. Bên cạnh đó, còn có 
59,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 
tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh 
nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở 
lại hoạt động trong năm 2022 lên 208,3 nghìn 
doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt 
Nam năm 2022, ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 
13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm 
qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 

17,81 tỷ USD, chiếm 79,5% tổng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí đạt 1,49 tỷ USD, chiếm 6,7%; hoạt động 
kinh doanh bất động sản đạt 1,46 tỷ USD, chiếm 
6,5%.
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 
(vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt gần 534 triệu 
USD (năm 2021 điều chỉnh giảm 367 triệu USD) 
so với năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp 
chế biến, chế tạo đạt 251,9 triệu USD, chiếm 47,2% 
tổng vốn đầu tư; hoạt động kinh doanh bất động 
sản đạt 76,8 triệu USD, chiếm 14,4%; bán buôn, 
bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác đạt 46,3 triệu USD, chiếm 8,7%.
Cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước 
đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 
tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch 
xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể 
cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 
74,4%. 
Bình quân năm 2022, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tăng 3,15% so với bình quân năm 2021, đạt mục 
tiêu Quốc hội đề ra. Con số này thấp hơn so với 
nhiều nước, khu vực trên thế giới đã góp phần 
quan trọng vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục 
hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế.

Chuyển đổi số toàn diện, tạo đà bứt phá cho nền 
kinh tế
Năm 2022, cùng với các luật đang được xây dựng, 
trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đã ban 
hành 16 văn bản quan trọng về chuyển đổi số 
(gồm 4 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ 
và 10 Quyết định, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ), nhất là Chiến lược quốc gia về phát triển 
kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. Mới đây nhất, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP là căn cứ pháp lý 
quan trọng để thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy và chuyển sang môi trường số.
Theo đánh giá Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề 
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án 06) của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hạ 
tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số tiếp tục 
được phát triển ở Trung ương và địa phương. Tốc 
độ truy cập mạng băng rộng cố định và di động 
đều tăng so với cùng kỳ, xếp lần lượt thứ 45 và 52, 
cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng truyền 
số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước kết nối đến tận các phường, xã, thị trấn.
Các hệ thống thông tin cấp quốc gia như Trục 
liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống phục vụ 
họp và xử lý công việc của Chính phủ - eCabinet, 
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm 
vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm 
Thông tin chỉ đạo điều hành đã được triển khai 
và phát huy hiệu quả bước đầu. Có 48/63 địa 
phương đã triển khai Trung tâm Giám sát, điều 
hành thông minh cấp tỉnh.
Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu 
(CSDL) quốc gia về dân cư, từng bước hình thành 
hệ sinh thái công dân số. Đã kết nối, liên thông 
với 47 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công 
ty Nhà nước; cấp trên 76 triệu thẻ căn cước gắn 
chíp điện tử; đồng bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm 
chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh 
điện tử. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 
gần 4.400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
(gấp 3 lần năm 2021). 
Kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, 
nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương 
mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Có 
99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% doanh 
nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử. 
Tính chung, năm 2022, cả nước đã hoàn thành 
9/12 chỉ tiêu và 101/107 nhiệm vụ trong Kế hoạch 
hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; 
hoàn thành 45/56 nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại các phiên họp trước; hoàn 
thành 59/225 nhiệm vụ của Đề án 06 và đang tiếp 
tục triển khai 166 nhiệm vụ.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các 

bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số 
quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung hoàn thiện thể 
chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc 
đẩy chuyển đổi số quốc gia, lưu ý vấn đề bảo đảm 
an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương; khẩn trương hoàn thiện và quyết liệt triển 
khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 
chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 
của Chính phủ năm 2023. 

Hóa giải những “điểm nghẽn” trong phát triển 
kinh tế
Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5, Bộ 
trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định, 
tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022 đạt 
được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và 
nhiều điểm sáng tích cực. Bước sang năm 2023, 
Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức 
trong việc thực hiện thành công mục tiêu phát 
triển, trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Lạm 
phát duy trì mức cao trên toàn cầu; chính sách tiền 
tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá 
trị đồng tiền, giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại 
nhiều khu vực và quốc gia làm suy giảm sản xuất 
của nhiều ngành, lĩnh vực.
Để hóa giải, khắc phục những khó khăn, giải 
quyết những điểm nghẽn phát triển của nền kinh 
tế, huy động tối đa nguồn lực đầu tư toàn xã hội, 
sự tham gia của người dân, doanh nghiệp... đạt 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 5 
năm 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đưa 
ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023.
Đầu tiên là kiên định, nhất quán và bám sát quan 
điểm, mục tiêu, định hướng chỉ đạo, điều hành 
của Đảng, Nhà nước theo đúng Kết luận số 42-
KL/TW của Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết 
số 68/2022/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát 
triển KTXH năm 2023.
Nhiệm vụ thứ hai là lấy đổi mới, cải cách, nâng 
cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, 
hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả 
là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất 
nước. 
Thứ ba là tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu 
hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao 
thông; đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ 
tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, 
có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn.
Bốn là phát huy tối đa nhân tố con người, coi con 
người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và 
mục tiêu của sự phát triển.
Năm là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ 
yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số, coi đây là nhân tố quyết định để 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó hoàn thành 
đầu tư Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại 
Hòa Lạc, đẩy nhanh việc thành lập các trung tâm 
đổi mới sáng tạo tại một số địa phương động lực 
ở các vùng, miền; thiết lập và tăng cường liên kết 
các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài 
nước. 
Sáu là, triển khai thực hiện tốt 6 Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về phát triển vùng; ban hành quy chế 
phối hợp, thể chế liên kết vùng giai đoạn 2021-
2030 nhằm phát triển đồng bộ, tạo sự liên kết giữa 
các vùng, gắn với liên kết các khu vực kinh tế, các 
loại hình sản xuất kinh doanh, thực  hiện hiệu quả 
vai trò chỉ đạo, điều phối liên kết vùng sớm tạo ra 
các vùng động lực mới, cực tăng trưởng mới.
Nhiệm vụ thứ bảy là thực hiện hiệu quả Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 
năm 2023 để tiếp tục tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng 
tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc 
đẩy các động lực tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã 
hội và đời sống của người dân, nhất là người lao 
động, người nghèo, người yếu thế.
Cuối cùng là chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ; gắn kết chặt chẽ, hài 
hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với 
củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; 
giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của 
nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 
Dũng cho rằng, trong năm 2023, cần tiếp tục thực 
hiện các định hướng lớn về phát triển bền vững 
như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn... để 
hướng tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn 
tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa 
sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng 
bền vững… hướng tới mục tiêu phát triển nhanh 
và bền vững của Việt Nam.

Mai Phương - Bảo Toàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
phát biểu tại Ngày chuyển đổi số Quốc gia.
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Theo Phó Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) 
Đào Minh Tú, báo cáo 
đánh giá chỉ số chuyển đổi 

số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, năm 2022, NHNN được xếp 
vị trí thứ 1 về chỉ số xếp hạng an toàn 
thông tin mạng, thứ 2 về chỉ số thể 
chế số và xếp thứ 4 về chỉ số hoạt 
động chuyển đổi số.
Đối với việc thực hiện Quyết định 
số 06/QĐ-TTg, đến nay, NHNN đã 
hoàn thành thử nghiệm kỹ thuật kết 
nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
phục vụ công tác phòng chống rửa 
tiền, thông tin tín dụng và dịch vụ 
công NHNN; phối hợp với Bộ Công 
an và Bộ Thông tin và Truyền thông 
hoàn thành kiểm tra, đánh giá an 
toàn an ninh hệ thống dịch vụ công 
và gửi hồ sơ đăng ký khai thác khi 
kết nối chính thức.
Đến nay, hầu hết các tổ chức tín 
dụng (TCTD) đã, đang hoặc dự tính 
xây dựng, triển khai Chiến lược 
chuyển đổi số; tích cực ứng dụng các 

công nghệ của cách mạng công nghệ 
4.0 hoặc hợp tác với công ty fintech 
nhằm tối ưu hóa, đơn giản hóa quy 
trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả 
hoạt động và trải nghiệm giao dịch 
khách hàng trong hoạt động thanh 
toán. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã 
được số hóa hoàn toàn 100%; nhiều 
ngân hàng đã ghi nhận tỷ lệ hơn 
90% giao dịch của khách hàng được 

thực hiện qua kênh số với tỷ lệ chi 
phí trên thu nhập (CIR) ở mức tối 
ưu, chỉ từ 30-40%; các ngân hàng 
đã ứng dụng các công nghệ Trí tuệ 
nhân tạo (AI), Học máy (ML), Dữ 
liệu lớn (Big Data) trong đánh giá, 
phân loại khách hàng và quyết định 
giải ngân...
Chia sẻ về chuyển đổi số ngành 
ngân hàng tại hội thảo “Chuyển đổi 

số để hướng tới xã hội không dùng 
tiền mặt”, ông Lê Anh Dũng, Phó 
Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán 
- Ngân hàng Nhà nước, cho biết: 
Trụ cột chuyển đổi số của ngành 
Ngân hàng bám sát vào các văn 
bản chủ trương, chỉ đạo của Đảng, 
Chính phủ. Đó là Nghị quyết 52 về 
một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0; Nghị quyết 50 của Chính 
phủ về chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52; 
Quyết định 749 của Chính phủ về 
Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia. NHNN luôn coi cải cách, hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý là nhân tố 
quan trọng trong chuyển đổi số của 
ngành nhằm gia tăng trải nghiệm 
cho người dùng, đảm bảo an ninh an 
toàn lợi ích cho người dân.
“Mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 
2030, Ngân hàng Nhà nước đặt ra 
50%-70% nghiệp vụ ngân hàng cho 
phép khách hàng thực hiện hoàn 
toàn trên kênh số; 50-80% người 
trưởng thành sử dụng dịch vụ có tài 
khoản ngân hàng…” - ông Lê Anh 
Dũng nhấn mạnh.
Các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ 
vào nền tảng kỹ thuật số không chỉ 
cho khách hàng cá nhân mà cả khách 
hàng doanh nghiệp, khối quản lý tài 
sản, làm nền tảng để tạo ra một hệ 
sinh thái ngân hàng số mạnh mẽ. 
Trong đó, ngân hàng đã ứng dụng 
các công nghệ để đánh giá, phân 
loại khách hàng và quyết định giải 
ngân giúp đơn giản hóa thủ tục, rút 
ngắn thời gian giải ngân, cho vay từ 
nhiều ngày xuống trong ngày. Đến 
nay, nhiều ngân hàng đã triển khai 
phương thức thanh toán trực tuyến 
bằng mã VietQR trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia. 
Theo dự báo ngành Fintech và ngân 
hàng số khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương đến năm 2025 do Backbase 
và IDC công bố, giao dịch trên thiết 
bị di động tại Việt Nam dự kiến tăng 
trưởng 300% trong giai đoạn 2021-

Cơ hội và thách thức Cơ hội và thách thức 
với ngành ngân hàng với ngành ngân hàng 
trong chuyển đổi sốtrong chuyển đổi số
Với vai trò mạch máu của nền kinh tế, chuyển đổi số trong 
lĩnh vực ngân hàng là một trong những yếu tố then chốt cho 
chuyển đổi số nói chung, tạo hệ sinh thái số về tài chính bao 
trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác. Do 
vậy giới chuyên gia nhìn nhận cuộc cạnh tranh chuyển đổi số 
ngân hàng sẽ mang lại lợi ích ngày càng lớn cho nền kinh tế 
và người tiêu dùng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú tại Họp báo 
“Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham quan và nghe giới 
thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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Hội Marketing Việt Nam 
(VMA) là một tổ chức phi 
Chính phủ, phi lợi nhuận 
trên cơ sở tự nguyện của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 
lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tư 
vấn về Marketing, các nhà sản xuất 
kinh doanh ở Việt Nam. Hội có hơn 
150 thành viên chính thức và không 
chính thức, thuộc 50 tổ chức là đối 
tác, tổ chức tham vấn và các tổ chức 
có mối quan hệ tài trợ tư vấn, chuyên 
gia, công nghệ, nhân sự và hỗ trợ 
hoạt động VMA.
Trong hành trình 20 năm nỗ 
lực hoạt động kiến tạo, 
hướng “Chuẩn ngành 
và Chuẩn nghề” 
của VMA, các hoạt 
động, sự kiện thiết 
thực được tổ chức 
trên nền tảng trực 
tuyến và trực tiếp 
theo chiến lược 
hội tụ, lan toả tri 
thức, giải pháp 
hiệu quả của đối tác 
chuyên gia cho cộng 
đồng, doanh nghiệp, 
hội viên như: Chuỗi hội 
nghị Re-Inventing Business 
Marketing cho SME và lĩnh vực 
nông - thuỷ sản; Ngày hội Tiếp thị 
Việt Nam - Vietnam Marketing 
Day (12/12/2021); Giải pháp Tiếp 
thị Kinh doanh Thời COVID (Giải 
pháp phục hồi Tiếp thị kinh doanh 
cho doanh nghiệp, nhà tiếp thị); Hội 
nghị Thượng đỉnh Marketing Việt 
Nam (eVMS 4.0, eVMS 5.0)…
Đặc biệt, năm 2022, hai sự kiện nổi 
bật của Hội là Vietnam Marketing 
Festivals và Vietnam Marketing Day 
đã diễn ra với sự góp mặt của các 
chuyên gia hàng đầu trong ngành 
Marketing, mang tới các giải pháp 
kinh doanh hiệu quả, hữu ích cho 
các doanh nghiệp, cá nhân trong 
ngành. 
Trong đó, Vietnam Marketing 
Festivals - Lễ hội Tiếp thị Việt Nam 
2022 được tổ chức thường niên, là 
nơi hội tụ, giới thiệu Top 50 lễ hội, 
tiếp thị du lịch, văn hóa, điểm đến 
của Việt Nam, các lễ hội, giải thưởng 
sáng tạo tiêu biểu chuyên ngành 
truyền thông, tiếp thị của Việt Nam, 
châu Á và thế giới và hơn 100 câu 
chuyện, mô hình, giải pháp, chiến 
dịch tiếp thị kinh doanh tiêu biểu, 
hiệu quả của cộng đồng các nhà tiếp 
thị và doanh nghiệp Việt trên nền 
tảng VietnamMarketingDay.Org.Vn.
Vietnam Marketing Day - Ngày hội 
Marketing Việt Nam cũng giới thiệu 
những câu chuyện thương hiệu sáng 
tạo, hiệu quả, giải pháp, chia sẻ của 
chuyên gia và báo cáo trình bày về 
tất cả các khía cạnh của tiếp thị và 
chiến lược sáng tạo quảng bá hình 
ảnh thương hiệu và sản phẩm Việt 
Nam ra thế giới.
Vietnam Marketing Day 

năm đầu tiên đã có sự tham gia của 
hơn 45 chuyên gia, 50 đối tác, đóng 
góp hơn 130 câu chuyện, giải pháp 
về tiếp thị kinh doanh hiệu quả, sáng 
tạo… Đặc biệt, sự kiện đã thu hút hơn 
150 kênh truyền thông tham gia, lan 
tỏa các thông điệp ý nghĩa. Website 
//https:vietnammarketingday.org.vn 
có hơn 1.000 lượt đại biểu tham dự 
trực tuyến và hơn 1.000.000 lượt xem 
qua các kênh đối tác, influencers của 
Hội nghị, sự kiện sẽ tiếp tục là nền 
tảng hỗ trợ việc nghiên cứu học hỏi, 
ứng dụng mang tính thực tiễn cao 
cho cộng đồng doanh nghiệp, giảng 
viên, sinh viên quan tâm.
Với những đóng góp thiết thực cho 
cộng đồng Marketing, năm 2022, 
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam - 
ông Trần Hoàng đã vinh dự là một 
trong 2 đại diện Việt Nam được 
trao giải Cống hiến đóng góp cho 
cộng đồng Marketing tại Lễ trao 
Giải thưởng Kotler Awards Vietnam 
2022. Lần đầu được tổ chức tại 

Việt Nam, Kotler Awards Vietnam 
2022 đã đồng hành cùng các tổ 
chức marketing chuyên nghiệp và 
VietnamMarcom vinh danh những 
cá nhân và tổ chức có thành tích xuất 
sắc không chỉ tại Việt Nam mà còn 
đạt chuẩn thế giới, chia sẻ những câu 
chuyện thành công với mạng lưới 
hơn 100 quốc gia của Giải thưởng do 
Giáo sư Philip Kotler sáng lập.
Trước đó, ông Trần Hoàng còn được 
Liên đoàn Marketing châu Á (AMF) 
và Học viện Marketing Malaysia 
(IMM) trao giải thưởng Fellowship 
Awards về những đóng góp cho sự 
phát triển của Hội Marketing Việt 
Nam, Liên đoàn Marketing châu Á 
và Học viện Marketing Malaysia. 
Trong nhiều năm qua, VMA luôn 
duy trì hợp tác với nhiều đơn vị, tổ 
chức, trong đó có Trường Đại học 
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
(NLU), Vietkings, Liên Minh Kỷ lục 
Thế Giới WorldKings, TW Hội Kỷ lục 
Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân TP. 
HCM (HAWEE), Hiệp Hội Quảng 
cáo Việt Nam, MMA Việt Nam, 

Cộng đồng CSMO, HBIC Trung tâm 
Đổi mới Sáng tạo của Tập đoàn xây 
dựng Hoà Bình, Dự án Tiếp thị nông 
sản Việt... Các bên đã hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm trong hoạt động, 
hỗ trợ cùng xây dựng, phát triển các 
hoạt động đem lại lợi ích cho đối tác, 
ngành, nghề, cộng đồng và lĩnh vực 
các bên cùng quan tâm; phối hợp tổ 
chức, đồng hành các hội nghị, hội 
thảo, sự kiện trong nước và quốc tế.
Theo ông Trần Hoàng - Chủ tịch 
VMA: Marketing là khâu quan trọng 
trong việc đưa hàng hóa của doanh 
nghiệp đến với người tiêu dùng. Và 
Hội Marketing Việt Nam đã làm tốt 
nhiệm vụ này trong suốt 20 năm 
qua. VMA đã kiên trì xây dựng 
không gian tiếp thị quốc gia với 
mục tiêu kiến tạo và hội nhập; mở ra 
nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa kết 
nối cộng đồng trong nước và thế giới 
như lễ hội sáng tạo, quảng cáo tiếp 
thị; Festival Marketing… lấy tinh 
thần học tập làm nền tảng kết nối 
cộng đồng và phát triển bền vững. 

Ông Trần Hoàng - Chủ tịch 
Hội Marketing Việt Nam

Chuỗi Hội nghị Re-Inventing Business Marketing cho SME 2017-2018-2019- 2020 đến eVMS 
4.0 và eVMS 5.0.

NĂM 2022, HỘI MARKETING VIỆT NAM TRÒN 20 TUỔI, DẤU MỐC 
QUAN TRỌNG SAU 20 NĂM TRƯỞNG THÀNH, PHÁT TRIỂN, PHỤNG SỰ 
VÀ KIẾN TẠO NGÀNH MARKETING HIỆN ĐẠI CỦA HỘI.

Hành trìnhHành trình 20 năm  20 năm 
Phụng sự và kiến tạoPhụng sự và kiến tạo

Hội Marketing Việt Nam:Hội Marketing Việt Nam:
Minh An
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Điểm nghẽn cuối năm 
của thị trường 
Khoảng 10 tháng năm 
2022, thị trường BĐS 
tăng nóng trên khắp 
cả nước. Hai tháng 
cuối năm, từ thị trường 

chứng khoán đến BĐS, nhà đầu tư chứng kiến sự 
chững lại rồi giảm đến mức… không có giao dịch, 
bán không ai mua, nhiều công ty BĐS cắt giảm 
50 - 70% nhân sự.
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới Bất 
động sản cho biết, thị trường bất động sản suy 
giảm bất thường đã tạo ra những hệ lụy xấu cho 
nền kinh tế, trước hết là ảnh hưởng trực tiếp đến 
các doanh nghiệp bất động sản và sau đó là gần 
40 ngành nghề xem thị trường bất động sản là thị 
trường đầu ra, như ngành sắt thép, cát đá, máy 
móc, logistics, hàng hoá tiêu dùng phục vụ nhà 
ở...
Theo vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt 
Nam, thị trường bất động sản cuối năm 2022 gặp 
phải một số điểm nghẽn.

Thứ nhất, những vấn đề về pháp lý, theo Bộ Xây 
dựng, khoảng 70% doanh nghiệp hiện nay đang 
bị vướng vào các vấn đề về pháp lý. 
Thứ hai, nguồn vốn tín dụng, đặc biệt dành cho 
người mua nhà, cho thị trường người tiêu dùng, 
bị kiểm soát chặt.
Thứ ba, các kênh tạo vốn cho doanh nghiệp như 
phát hành trái phiếu và nhiều kênh dẫn vốn khác 
đang trục trặc.
Thứ tư, hàng hóa trên thị trường hiện nay đang có 
tính chất không phù hợp với nhu cầu, chủ yếu là 
những hàng hóa nằm ở phân khúc cao cấp.
Thứ năm, hệ thống thông tin của chúng ta còn rất 
yếu để phục vụ cho các hoạt động đầu tư mua 
sắm trên thị trường, chưa có nhiều kênh thông tin 
phù hợp.
Cuối cùng, niềm tin của các nhà đầu tư, người tiêu 
dùng trên thị trường đang bị sụt giảm.

Những tín hiệu cho thị trường BĐS khởi sắc 
Nhằm lành mạnh hóa thị trường bất động sản, 
Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp 
ngắn, trung và dài hạn. Cụ thể, trong 3 ngày liên 
tiếp, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 Công điện để 
chỉ đạo xử lý các vấn đề cấp bách của nền kinh 

tế và thị trường bất động sản gồm: Công điện số 
1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 “về cung ứng 
vốn tín dụng cho nền kinh tế”; Công điện số 
1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 “về thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp”; Công điện số 1164/
CĐ-TTg ngày 14/12/2022 “về tháo gỡ khó khăn 
cho thị trường BĐS và phát triển nhà ở”.
Thêm nữa, năm 2023 là năm Quốc hội thông qua 
các đạo luật cơ bản liên quan đến thị trường bất 
động sản: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất 
động sản, Luật Nhà ở… sẽ giúp tháo gỡ những 
điểm nghẽn về mặt pháp lý, thị trường sẽ có nhiều 
cơ hội để phát triển. 
Các chuyên gia kinh tế và chuyên gia BĐS cho 
rằng, động thái trong điều hành vĩ mô chắc chắn 
sẽ giúp thị trường khởi sắc trở lại, không “nóng” 
như trước, nhưng sẽ có tính ổn định cho sự phát 
triển.
Phó Chủ tịch VCCI, ông Hoàng Quang Phòng 
chia sẻ: “Những động thái của Chính phủ không 
chỉ góp phần “phá băng” thị trường bất động sản, 
giúp bất động sản thanh khoản trở lại, gỡ khó cho 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, mà còn 
hạn chế rủi ro cho nền kinh tế, giúp người lao 

Nhật HàNửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) bắt đầu chững lại và ghi 
nhận số lượng giao dịch sụt giảm mạnh. Trước tình trạng đó, Chính phủ đã liên 
tiếp có những động thái chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhằm tạo ra những thay 

đổi căn bản để phục hồi và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam. 
Các chuyên gia nhận định, năm 2023, thị trường bất động sản sẽ có 

nhiều tín hiệu khởi sắc hơn nhờ tác động tích cực của những 
chính sách trên.

Thị trường BĐS Việt Nam năm 2023: 
Nhiều tín hiệu khởi sắc 
nhờ tác động tích cực từ chính sách
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Các chuyên gia kinh tế và chuyên gia BĐS cho rằng, động thái trong điều hành vĩ mô chắc chắn sẽ giúp cho thị trường khởi sắc trở lại trong năm 2023.

2025, với sự tăng vọt của hình thức 
thanh toán di động. 
Khảo sát gần đây của PwC cũng 
cho thấy, 58% người dùng dịch vụ 
ngân hàng đang tìm kiếm những trải 
nghiệm tốt hơn trên không gian số, 
mặc dù vẫn tiếp tục giữ tài khoản 
chính của mình tại ngân hàng truyền 
thống.
Tại diễn đàn “Quản trị rủi ro và đảm 
bảo an toàn tài chính, thúc đẩy hoạt 
động fintech và ngân hàng số tại Việt 
Nam”, đánh giá về xu hướng chuyển 
đổi số của ngành ngân hàng trong 
năm tới, ông Nguyễn Quốc Hùng, 
Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng 
Việt Nam (VNBA) nhận xét, hoạt 
động chuyển đổi số trong lĩnh vực 
tài chính ngân hàng tại Việt Nam 
trong thời gian qua đã được đánh giá 
là bước vào giai đoạn bùng nổ. 
Hệ sinh thái số, thanh toán số đã 
được thiết lập với việc kết nối dịch 
vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ 
số khác trong nền kinh tế mang lại 

các trải nghiệm liền mạch và lợi 
ích to lớn cho người sử dụng dịch 
vụ trên không gian số. Đồng thời, 
nhiều nghiệp vụ ngân hàng như mở 
tài khoản thanh toán, thanh toán 
chuyển tiền, gửi tiền/gửi tiết kiệm 
đã được số hóa toàn diện 100%, cho 
phép khách hàng thực hiện hoàn 
toàn trên kênh số. Có hơn 5,5 triệu 
tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ 
ngân hàng được mở bằng phương 
thức điện tử (eKYC); 1,77 triệu tài 
khoản Mobile-money đã được mở. 
Năm 2023 sẽ là một năm đầy khác 
biệt, áp lực lạm phát, những khó 
khăn trong chuỗi cung ứng và các 
vấn đề liên quan tới lãi suất tín 
dụng, nguồn vốn sẽ khiến các doanh 
nghiệp có xu hướng thay đổi quan 
điểm từ chuyển đổi tập trung vào 
tăng trưởng sang tiết kiệm chi phí. 
Xu hướng chuyển đổi số sẽ được thúc 
đẩy bởi điều đó. Chuyển từ cạnh 
tranh công nghệ sang cạnh tranh về 
dịch vụ hệ sinh thái, low-code, nền 
công nghiệp 4.0 và máy học… là một 
trong những xu hướng chuyển đổi số 

trong năm 2023. Ngoài ra, tính bền 
vững là một xu hướng mới đang trên 
đà phát triển. Việc cung cấp các mô 
hình làm việc mới và thân thiện hơn, 
lấy khách hàng làm trung tâm cũng 
sẽ rất quan trọng vào năm 2023. 
Bên cạnh đó, Luật Giao dịch điện tử 
dự kiến sẽ được thông qua vào năm 
2023, tạo hành lanh pháp lý góp 
phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn 
diện. Được đánh giá là một trong 
những lĩnh vực đi đầu trong chuyển 
đổi số quốc gia, năm 2023, ngành 
Ngân hàng cần phải có những bước 
đột phá mới để thực hiện chuyển đổi 
số nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền 
vững hơn.
Thực tế, dù đã gặt hái được những 
“quả ngọt đầu mùa” từ chuyển đổi 
số, song các ngân hàng cũng đang 
phải đối mặt với một môi trường 
đầy thách thức nếu không nắm bắt 
xu hướng và thay đổi chính mình 
trong “cuộc chơi số”. Những thách 
thức đó đến từ năng lực cải thiện chỉ 
số lợi nhuận (ROE), tối ưu hóa chi 
phí trong bối cảnh nguồn vốn tín 
dụng siết chặt, xu hướng phi trung 
gian hóa và những người mới tham 
gia tập trung vào phân khúc thị 
trường cốt lõi và nhóm doanh thu, 
người tiêu dùng đang đòi hỏi nhiều 
hơn khi rào cản giữa mạng xã hội và 

ngân hàng ngày càng mờ nhạt. 
Nhiều dự báo cũng cho thấy, các vấn 
đề của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục 
đặt ra áp lực về lợi nhuận như cơ sở 
hạ tầng kế thừa đang làm tổn hại đến 
trải nghiệm của khách hàng, nguồn 
lực đáng kể tập trung vào việc thực 
hiện các quy trình thủ công có giá trị 
gia tăng thấp, trọng tâm của tổ chức 
là phản ứng và tập trung vào nội 
bộ, cạnh tranh từ các công ty khởi 
nghiệp fintech và Google/Amazon 
lấn sân sang ngành tài chính, thay 
đổi hiện tại đã mang lại giá trị ngắn 
hạn song chưa giải quyết được các 
vấn đề cốt lõi.
Vì vậy, cần có một cách tiếp cận 
chuyển đổi để mang lại lợi nhuận 
bền vững, lấy cân bằng những thách 
thức làm tiêu chuẩn để hoạt động 
đang được nhiều ngân hàng đặt ra 
lúc này. Vị trí dẫn đầu thị trường 
trong tương lai sẽ thuộc về những 
ngân hàng áp dụng công nghệ đột 
phá với quan điểm tiếp cận lấy người 
dân làm trung tâm và sự thuận tiện, 
trải nghiệm của người sử dụng dịch 
vụ là thước đo, từ những thành quả 
bước đầu đáng khích lệ trong công 
tác kiến tạo thể chế, xây dựng hạ 
tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, 

Tiếp theo trang >>>>> 4

Cơ hội và thách thức với ngành Cơ hội và thách thức với ngành 
ngân hàng trong chuyển đổi sốngân hàng trong chuyển đổi số

động có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội dễ dàng hơn 
trong thời gian tới đây…”.
Đánh giá về triển vọng luồng tiền ngành bất động 
sản trong năm 2023, PGS.TS Trần Kim Chung - 
nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương xem xét trên 10 bình diện 
luồng tiền và nhận thấy những tín hiệu tích cực là 
chủ đạo.
Ông đánh giá, luồng tiền thứ nhất là tín dụng năm 
2023 sẽ tốt hơn năm nay nhờ quyết định nới thêm 
hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại 
để tạo đà cho doanh nghiệp vận hành năm 2023.
Luồng tiền thứ hai là chứng khoán đã có xu hướng 
tăng. Đặt khả năng nếu chỉ số VN-Index tăng đến 
mức 1.300-1.400 điểm sẽ có một lượng tiền lớn đổ 
vào nền kinh tế và bất động sản.
Luồng tiền thứ ba trái phiếu dần phục hồi, năm 

2023 có khoảng hơn 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
đáo hạn nhưng với các phản ứng chính sách đã 
được đưa ra, vấn đề này được kiểm soát.
Luồng tiền thứ tư là nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
có nhiều triển vọng gia tăng. Hơn 200 đại diện cấp 
cao từ các công ty đầu tư hàng đầu đã chọn Việt 
Nam là điểm đến đầu tư ưu tiên nhất và đứng thứ 
2 trong nhóm các thị trường mới nổi. Lần đầu tiên 
Việt Nam lọt vào Top 20 Nền kinh tế thu hút FDI 
trên thế giới.
Luồng tiền thứ năm là kiều hối vẫn đang rất ổn 
định. Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều 
hồi lớn nhất thế giới, trong đó ước tính 25% kiều 
hối đầu tư vào bất động sản nói chung.
Luồng tiền thứ sáu là các nhà đầu tư tiềm năng 
không hạn chế khi có cơ hội sẽ đầu tư ngay với 
tâm lý không có ngoại lệ là có tích luỹ sẽ đầu tư 

đất đai, nhà ở.
Các luồng tiền còn lại ở mức ổn định như các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vượt qua 
thời điểm khó khăn; M&A tiếp tục tăng; những 
nhà đầu tư chiến lược mới xuất hiện có thể xem 
như sếu đầu đàn thay đổi cục diện của một địa 
phương, một vùng kinh tế…
Trước những triển vọng tích cực, để thị trường bất 
động sản tiếp tục phát triển, TS Trần Kim Chung 
kiến nghị một số giải pháp như hoàn thiện hệ 
thống pháp luật liên quan đến bất động sản; hoàn 
thiện các chỉ báo thị trường bất động sản như chỉ 
số giá đất, chỉ số giá nhà, chỉ số thị trường nhà…; 
tăng cường minh bạch thị trường, huy động các 
nguồn lực tiềm năng các doanh nghiệp phát triển 
bất động sản cần hướng đến tính chuyên nghiệp.



Bà Phan Thị Quyên (vợ của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi) 
phát biểu tại buổi trao học bổng tại Trường THCS Nguyễn Văn 
Trỗi năm 2015, năm đầu tiên thực hiện chương trình mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Đoàn trao học bổng thăm, viếng Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi 
và Nhà thân sinh Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Cố Tổng Biên tập Lưu Vinh và nhà hảo tâm Lưu Quốc Cường 
trao học bổng tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2016.

Cố Tổng Biên tập Lưu Vinh cùng các lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ Prudential, tập thể giáo viên và phóng viên báo 
Kinh doanh và Pháp luật tại buổi trao học bổng tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. 

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị trao học bổng tại 
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận 4, TP. Hồ Chí 

Minh) năm 2020.

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị trao học bổng 
tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận 4, TP. Hồ 

Chí Minh) năm 2022.

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị 
và Công ty TNHH xe đạp, xe máy 
điện YDHH Việt Nam trao 20 suất 
học bổng, mỗi suất là 1 chiếc xe đạp 
trị giá 2.380.000đ cho 20 học sinh 
nghèo, học giỏi. Đây là năm đầu 
tiên các em học sinh Trường THPT 
Nguyễn Văn Trỗi (Chương Mỹ, Hà 
Nội) được nhận học bổng.              

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Trỗi được thành lập từ năm 2015 do bà Phan Thị Quyên (vợ của Anh 
hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi) và ông Lưu Vinh - cố Tổng Biên tập Báo Kinh doanh và Pháp 
luật (nay là Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị) sáng lập, với mục đích trao học bổng hỗ trợ cho 
học sinh nghèo hiếu học thuộc các trường học mang tên Nguyễn Văn Trỗi trên cả nước.

Từ năm 2015 đến nay, sau 8 năm triển khai, Tạp chí Doanh  nghiệp và Tiếp thị đã trao 400 suất học bổng 
cho học sinh nghèo hiếu học, 15 suất cho giáo viên, để động viên tinh thần dạy học của các thầy cô giáo, 
khích lệ tinh thần vượt khó của các em học sinh, giúp các em tự tin tiến lên phía trước, phấn đấu học 
tập tốt để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Bình quân mỗi năm, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Trỗi trao khoảng 50 suất học bổng, cho học sinh tại  
hai trường: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; Trường THCS Nguyễn 
Văn Trỗi ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; và năm 2022, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tại 

Chương Mỹ, Hà Nội lần đầu các em được nhận học bổng.

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Trỗi 
- Chắp cánh ước mơ đến trường

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu 
học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Quảng Nam) năm 2020.
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Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh gặp gỡ, đối thoại với các 
hộ dân tái định cư Lộc An - Bình Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án Sân bay 
Quốc tế Long Thành.

Trên thao trường diễn tập Khu vực phòng thủ, các nữ đại biểu xúc động 
trước sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm việc với đơn vị bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế về đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khát vọng được sở hữu nhà ở của hàng 
chục ngàn người lao động, người nghèo 
ở Đồng Nai bao nhiêu năm qua đã sáng 
tia hy vọng về việc “an cư lạc nghiệp” 

lâu dài sau khi Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Nghị 
quyết về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Đặc biệt là động thái thể hiện quyết tâm chính trị 
cao của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng 
Lĩnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát triển 
nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2022: “Tỉnh có 
thịnh vượng hay không là người ta nhìn vào việc 
sở hữu nhà của người nghèo ở địa phương. Cố 
gắng đến năm 2030 phải có được 30.000 căn nhà 
ở xã hội cho người nghèo chứ không phải riêng 
công nhân”.
Theo lộ trình đặt ra, trong năm 2023, Đồng Nai 
sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội cho các đối 
tượng này. Và đến năm 2030 sẽ là 30.000 căn để 
đáp ứng được nhu cầu bức bách về nhà ở cho công 
nhân và người nghèo tại địa phương.
Phát biểu trước hàng trăm nhà đầu tư tại Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư và Phát triển nhà ở xã hội lần đầu 
tiên tổ chức của tỉnh Đồng Nai năm 2022, ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 
thẳng thắn cho biết, Đồng Nai là tỉnh phát triển 
công nghiệp với hơn 1,2 triệu công nhân. Hiện số 
công nhân đang ở trọ lên đến 700.000 người nên 
trước mắt phải cố gắng để 700.000 người này được 
sở hữu nhà ở. Do đó, mục đích lớn của Đồng Nai 

hiện nay là tìm kiếm nhà đầu tư, kêu gọi tham gia 
đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 
giúp người lao động được an cư lạc nghiệp.
Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết, khi lựa 
chọn nhà đầu tư, tỉnh không có phân biệt nhà đầu 
tư “sân trước, sân sau”. Lựa chọn nhà đầu tư một 
cách công tâm, không để rủi ro về đầu tư nhà ở 
xã hội. 
“Tỉnh đã chọn mặt gửi vàng thì nhà đầu tư phải 
hoàn thành đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Khi các 
dự án nhà ở xã hội hoàn thành phải xét ưu tiên 
cho người có thu nhập thấp đã ở nhà trọ từ 20-30 
năm thuê, mua trước. Các địa phương tính toán 
làm thêm đường, trường học, tạo không gian cho 
những khu vực xây dựng thêm nhiều nhà ở xã 
hội” - Bí thư Đồng Nai nhấn mạnh.
Không chỉ thấu hiểu ước mong của người lao 
động, người nghèo về nhà ở để an cư lạc nghiệp, 
góp phần vào sự thịnh vượng của Đồng Nai; 
kêu gọi sự đồng lòng, chung tay của các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư cùng chính quyền địa phương 
phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho người 
nghèo… Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng 
Lĩnh còn dành sự quan tâm hướng các thành phần 
trong xã hội hướng đến sự thịnh vương chung của 
Đồng Nai.
Mới đây, tại buổi đối thoại với các hộ dân đã 
chuyển đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An 
- Bình Sơn (dự án thành phần thuộc Dự án Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành), Bí thư Tỉnh ủy 

Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt lãnh đạo 
tỉnh gửi lời cảm ơn đến những người dân ở khu 
vực đồng thuận di dời, nhường đất để triển khai 
Dự án Sân bay Long Thành. Đồng thời, chỉ đạo 
các đơn vị liên quan tăng tốc thi công, giải phóng 
mặt bằng “cái gì làm được ngay cho dân thì nên 
làm sớm”, nếu có thiếu sót phải lắng nghe, giải 
thích kỹ càng với người dân, mục đích cuối cùng 
để khu tái định cư trở thành nơi đáng sống và 
Sân bay Long Thành là niềm tự hào của nhân dân 
Đồng Nai.
Bên cạnh những quyết sách lớn về sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy 
Đồng Nai còn thể hiện sự quan tâm đến các cá 
nhân, tổ chức đang ngày đêm tận tụy cống hiến 
với kỳ vọng “Đồng Nai thịnh vượng”. Có những 
điều rất nhỏ nhưng sự quan tâm và trân trọng 
của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh 
đã vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước 
quyết tâm cùng nhau xây dựng Đồng Nai ngày 
một phát triển. Đơn cử như trong dịp Ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10, Bí thư tỉnh Đồng Nai Nguyễn 
Hồng Lĩnh bất ngờ xuất hiện tại Lễ bế mạc diễn 
tập Khu vực phòng thủ huyện Long Thành để 
tặng hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam cho 
các nữ đại biểu tham dự diễn tập. Nhiều nữ đại 
biểu xúc động và hết sức cảm kích trước sự quan 
tâm này của Bí thư tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: 
“Muốn thịnh vượng 
phải lo an cư lạc nghiệp 
cho người lao động”

NHẬN ĐỊNH NÀY CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐỒNG NAI NGUYỄN 
HỒNG LĨNH ĐÃ LÀM NỨC LÒNG HÀNG NGÀN NGƯỜI LAO ĐỘNG 
Ở ĐỒNG NAI TRONG NĂM 2022. VÀ ĐÂY CŨNG LÀ ĐỘNG LỰC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BƯỚC VÀO NĂM MỚI 2023 VỚI NIỀM 
TIN MỚI.

Châu Phụng
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Quảng Nam là vùng đất “địa linh nhân 
kiệt”, vùng đất cách mạng kiên trung, 
giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản 
sắc văn hóa. Trải qua “Năm Du lịch quốc 
gia 2022” với chủ đề “Quảng Nam - 
Điểm đến du lịch xanh”, vùng đất này 
đang chuyển mình với những bước đột 
phá quan trọng cả về chủ trương, chính 
sách và những kết quả ấn tượng.

Với việc triển khai 212 sự kiện diễn ra 
trên khắp cả nước, trong đó riêng 
Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện, “Năm 
Du lịch quốc gia 2022” với chủ đề 

“Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” vừa chính 
thức khép lại, song đã lan tỏa vai trò, hiệu quả đối 
với nền kinh tế Quảng Nam và nền kinh tế quốc 
gia. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng mở ra nhiều 
triển vọng mới để thúc đẩy liên kết phát triển du 
lịch giữa các địa phương, kích hoạt lại hoạt động 
du lịch, góp phần phục hồi và phát triển du lịch 
Quảng Nam sau đại dịch COVID-19.
Trong “Năm Du lịch quốc gia 2022”, ngành Du 
lịch Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm sâu 
sắc của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ 
của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ của 
toàn xã hội, sự hợp tác, giúp đỡ của các đối tác, 
bạn bè quốc tế. Với nỗ lực không ngừng của các 
thế hệ lãnh đạo và người dân, du lịch Quảng Nam 
đã có những bước tiến mạnh mẽ, đang từng bước 
khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam 
và đất nước.
Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 
2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 

tại tỉnh ước đạt gần 4,8 triệu lượt, tăng 13 lần so 
với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch năm 
2022 của Quảng Nam ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 
8 lần so với cùng kỳ năm 2021, đã tạo công ăn việc 
làm cho hơn 16.000 người lao động trong lĩnh vực 
du lịch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.900 
tỷ đồng.
Những kết quả ấn tượng này đã chứng minh 
Quảng Nam bứt phá, có những đóng góp quan 
trọng, tạo nên những nét vẽ đẹp trên bức tranh 
đầy màu sắc, sống động và hấp dẫn của ngành Du 
lịch Việt Nam. Những kết quả ấn tượng này đã, 
đang và sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc thu 
hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt 
động xúc tiến quảng bá hình ảnh, đất nước, con 
người Việt Nam.
Từ “cú hích” của ngành Du lịch, tình hình kinh tế 
- xã hội Quảng Nam năm 2022 phát triển khởi sắc, 
tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Tổng 
thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 32.144 tỷ đồng, 
đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 
2022 đạt 69.110 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), 
tăng 11,2% cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt 
chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao đầu 
năm (7,5-8%); đứng vị thứ 11/63 so với cả nước; 
4/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và Duyên 
hải miền Trung; 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung. Quy mô nền kinh tế (theo 
giá hiện hành) năm 2022 hơn 116.374 tỷ đồng.
Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp của Quảng 
Nam chiếm 13,4%; khu vực công nghiệp và xây 
dựng chiếm 35%, trong đó công nghiệp chiếm 
28,9%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 31,7%; 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 20%. GRDP bình 
quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, tăng 12,6%. 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu 
đồng/người/tháng tăng 4,7% so với năm 2021.
Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động 
lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ số 
sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 24,5% so 
với cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng 
cao so với cùng kỳ như: khai khoáng khác; sản 
xuất đồ uống; sản xuất da và các sản phẩm có liên 
quan; sản xuất xe có động cơ; sản xuất và phân 
phối điện. Với riêng hoạt động xây dựng, tuy 
đang gặp nhiều khó khăn khi giá nguyên, nhiên 
vật liệu cho xây dựng tăng cao, tiến độ giải ngân 
vốn ngân sách chậm nhưng vẫn giữ được mức 
tăng trưởng ổn định.
Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đã cấp mới 5 
dự án FDI với tổng vốn đầu tư 68,24 triệu USD 
thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến - chế tạo, 
dịch vụ. Trong đó, có một số dự án lớn như: Dự án 
Nam châm từ tính SGI tại KCN Bắc Chu Lai với 
tổng vốn đầu tư 39,3 triệu USD; Dự án Nhà xưởng 
cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn 
Quốc với tổng vốn đầu tư 8,62 triệu USD… nâng 
tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh 
đến nay là 194 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 
6,05 tỷ USD. Cấp mới 56 dự án với tổng vốn đăng 
ký 8.566,4 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trong nước 
còn hiệu lực là 968 dự án với tổng vốn đăng ký 
hơn 242 nghìn tỷ đồng…
Năm mới 2023, Quảng Nam xác định: “Tập trung 
phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
và chuyển đổi số; hoàn thành quy hoạch tỉnh và 

Quảng Nam 2023: Quảng Nam 2023: 
Vững bước chuyển mình, Vững bước chuyển mình, 

kiến tạo đột phá, vươn tầm cao mớikiến tạo đột phá, vươn tầm cao mới

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao giấy 
chứng nhận và bằng khen tặng các 
nhà tài trợ tại Lễ bế mạc “Năm Du 
lịch quốc gia - Quảng Nam 2022”.

Phùng Sơn - Nguyễn Hạnh
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các quy hoạch không gian quan trọng”. Trong 
đó, huy động tối đa nguồn lực tập trung phát 
triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế. Hoàn thành quy hoạch tỉnh và 
các quy hoạch không gian quan trọng. Tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi 
số đồng bộ; cải thiện môi trường đầu tư và đẩy 
mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Trong năm 2023, Quảng Nam sẽ thực hiện hiệu 
quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược: Giữ gìn và 
phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh 
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 
dân; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; Chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, kịp thời khắc phục hậu quả thiên 
tai; Giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng và 
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập 
quốc tế.
Với các chỉ tiêu phát triển trong năm 2023, 
Quảng Nam xác định, đối với kinh tế: Tổng 
sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) 
tăng trên 9,0%; tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm 
trên 30%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 26.680 
tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội: Phấn đấu giảm 
3.000 hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
71%,... Với chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ dân số 
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 
95,8%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước 
sạch đạt 83%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu 
gom đạt 98%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%...
Quảng Nam là tỉnh hàm chứa nhiều giá trị 
truyền thống lịch sử, văn hóa. Nói đến văn hóa 
Quảng Nam là nhắc đến những di sản văn hoá 
vật thể tiêu biểu và độc đáo với 55 di tích cấp 
quốc gia và 282 di tích cấp tỉnh. Nổi bật nhất 
là 2 di sản văn hoá thế giới là khu Phố cổ Hội 
An và khu Đền tháp Mỹ Sơn; ngoài ra, có thể 
kể đến hệ thống tháp Chăm, Kinh đô cổ Trà 
Kiệu,...
Bên cạnh đó, Quảng Nam có nhiều di sản văn 
hoá phi vật thể đặc sắc. Theo thống kê sơ bộ, 
toàn tỉnh hiện có trên 300 di sản văn hóa phi 
vật thể tiêu biểu, trong đó có 120 lễ hội dân gian 
tiêu biểu và nhiều di sản phi vật thể khác có giá 
trị, như: Âm nhạc có tuồng, hát bài chòi, hò bả 
trạo; nghệ thuật ẩm thực; những tri thức dân 
gian; làng nghề truyền thống...
Vì vậy, nếu năm 2022 là “cơ hội vàng” để tỉnh 
giới thiệu về vùng đất, con người và tiềm năng 
du lịch xứ Quảng với du khách trong nước và 
quốc tế, thì trong năm 2023 và các năm tiếp 
theo, Quảng Nam sẽ chuyển mình, đột phá, 
vươn tầm cao mới. Trước hết là việc đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch, tập trung phát triển, tạo 
ra những sản phẩm du lịch xanh dựa vào nền 
tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng 
nhằm bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch 
bền vững.
Phát triển du lịch với những bước đột phá 
mạnh mẽ sẽ giúp Quảng Nam chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, mang lại nguồn thu ngân sách cho 
tỉnh, thu hút vốn đầu tư và xuất khẩu hàng hóa 
tại chỗ, tác động tích cực đối với phát triển các 
ngành kinh tế có liên quan… Đó chắc chắn sẽ là 
những tín hiệu lạc quan của Quảng Nam trong 
năm mới 2023 trong lộ trình phát triển trở thành 
một tỉnh năng động bậc nhất miền Trung.
Quảng Nam 2023 đang đứng trước vận hội lớn 
để tiến nhanh về phía trước, trở thành một trong 
những trung tâm kinh tế lớn mạnh tại Vùng Bắc 
Trung bộ và Duyên hải miền Trung nước ta.

TP. Thái Nguyên: 
Khởi sắc 
trong công tác quản lý đô thị

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội của tỉnh 
Thái Nguyên, trong những năm qua cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã 
hội của tỉnh Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên đã thực sự chuyển mình xứng đáng là 
đô thị trung tâm vùng Việt Bắc. Hàng loạt các công trình trọng điểm đã được triển 
khai xây dựng, thêm vào đó là các dự án KĐT, KDC với số vốn đầu tư nhiều tỷ đồng 
đã đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của TP. Thái Nguyên.

Với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế xã hội cùng quyết tâm và 
sự đoàn kết trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, 
TP. Thái Nguyên đã từng bước đi vào nền nếp được dư luận và nhân dân đồng tình ủng 
hộ. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên về công tác bảo đảm trật tự 

mỹ quan đô thị, ngay từ đầu năm, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông TP. Thái Nguyên đã 
ban hành kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các cá nhân liên quan; hàng tuần đều có báo 
cáo trong buổi họp giao ban; các lực lượng chức năng luôn hoàn thành tốt công tác đảm bảo trật tự 
giao thông, đô thị; xử lý mọi tình huống đảm bảo đúng pháp luật. Đội đã chủ động ký quy chế phối 
hợp với công tác đảm bảo trật tự giao thông, mỹ quan đô thị với Công an TP. Thái Nguyên và UBND 
các phường, xã để nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi các lực lượng chức năng cùng triển khai nhiệm vụ.
Để có được đô thị luôn xanh, sạch, đẹp, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông của TP thường 
xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm 
bảo hành lang, lòng đường, vỉa hè, đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình vi phạm. 
Với tinh thần chỉ đạo kiên quyết cùng sự phối hợp có hiệu quả của các ngành chức năng, diện mạo đô 
thị của TP. Thái Nguyên đã có nhiều khởi sắc. Dọc các tuyến đường như Quang Trung, Lương Ngọc 
Quyến, Hoàng Văn Thụ, đường trong KDC, KĐT… đều khang trang, sạch đẹp, đặc biệt là khu vực 
đường Bến Oánh, với sự kiên trì tuyên truyền vận động, cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp 
vi phạm, đến nay công tác trật tự mỹ quan đô thị tại khu vực này đã đi vào nền nếp, không còn tình 
trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Trong năm 2022, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thường xuyên rà soát các trường hợp 
xây dựng trên địa bàn, hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục cấp phép theo quy định, đồng thời giải 
quyết triệt để các trường hợp cố tình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai giấy 
phép, Đội trật tự xây dựng và giao thông đã tham mưu cho UBND TP ra quyết định xử phạt nghiêm 
các trường hợp vi phạm, tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ký cam kết không sử dụng lòng 
đường, hành lang ATGT, vỉa hè, nhắc nhở các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng làm mất mỹ quan 
đô thị và mất trật tự an toàn giao thông.
Đảm bảo mỹ quan đô thị là việc làm thường xuyên liên tục của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa 
phương các cấp, thế nhưng đây thực sự là vấn đề vô cùng phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống 
xã hội. Với địa bàn TP. Thái Nguyên, trong quá trình đô thị hoá, nhiều lao động tự do đã tìm đến để 
mưu sinh, vì đây là nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Việc này đã tạo áp lực rất 
lớn trong công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị đối với địa phương. 
Ông Nguyễn Hữu Quang, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông TP. Thái Nguyên 
cho biết: Để có được bộ mặt đô thị luôn sáng, xanh, sạch, đẹp cần có sự đoàn kết của cả hệ thống chính 
trị đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân, giải quyết thấu tình đạt lý quyền lợi của nhân dân, trên cơ sở thượng tôn pháp luật.
Với những cách làm cụ thể, thiết thực, hy vọng công tác quản lý trật tự xây dựng - giao thông - mỹ 
quan đô thị ở TP. Thái Nguyên sẽ là điểm nhấn để xây dựng TP. Thái Nguyên ngày một văn minh, 
hiện đại xứng tầm với vị trí là đô thị loại I.

Quang Hưng

Một góc trung tâm TP. Thái Nguyên hôm nay.
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Phát huy vai trò của Thọ Xuân trong 
bức tranh kinh tế của tỉnh
Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 
5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây 
dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 
Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2020-2025 xác định mục tiêu tổng 
quát, xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong 
nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, tạo 
cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, đến 
năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Đây 
được xem là cơ hội vàng của tỉnh 
Thanh Hóa, thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc và kỳ vọng về một Thanh 
Hóa phát triển mạnh mẽ trong tương 
lai của TW Đảng.
Vậy, Thọ Xuân có vai trò quan trọng 
thế nào trong bức tranh kinh tế đa 
sắc màu của tỉnh? Trước hết, với cơ 
chế đặc thù dành riêng cho Thanh 
Hóa được xem là đòn bẩy, cơ hội 
để Thọ Xuân khai phá những tiềm 
năng, lợi thế phát triển kinh tế lên 
một nấc thang mới. Sự chuyển mình 
của Thanh Hóa có thể thấy rõ qua sự 
phát triển của “tứ Sơn” (Lam Sơn, 
Nghi Sơn, Sầm Sơn và Bỉm Sơn). 
Trong đó, thị trấn Lam Sơn huyện 
Thọ Xuân) với lợi thế “cửa ngõ”, là 
trung tâm vùng kinh tế phía Tây tỉnh 
Thanh Hoá đang dần hình thành, 
một trung tâm công nghiệp - nông 
nghiệp công nghệ cao, gắn với Cảng 
hàng không Thọ Xuân đã được quy 
hoạch thành Cảng hàng không quốc 
tế và sắp tới tiếp tục đầu tư trở thành 
“thành phố sân bay”. Đây là động 
lực giúp phát triển kinh tế, nâng cao 
năng lực cạnh tranh với những khu 
vực khác.
Theo Quy hoạch xây dựng vùng của 
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 
2070 tại Quyết định số 2539/QĐ-
UBND của tỉnh vào tháng 6/2019 
đã định hướng đến năm 2030 thành 
lập thành phố Thọ Xuân. Trong đó, 
lấy Lam Sơn - Sao Vàng là nơi hội 
tụ nhiều yếu tố tạo nên thương hiệu 
riêng, trở thành trung tâm vùng kinh 
tế trọng điểm phía Tây của tỉnh, 
với các chức năng phát triển công 
nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, 
đô thị và dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng 

và các đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
quan trọng như giao thông đường 
bộ, cảng hàng không…
Trên cơ sở quy hoạch chung đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
tiếp tục triển khai lập quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 các phân khu 
như: Khu dân cư mới với diện tích 
khoảng 10ha thuộc Đô thị Xuân Lai 
và Khu dân cư mới trạm thú y cũ thị 
trấn Thọ Xuân với diện tích khoảng 
6,2ha; Khu dân cư tập thể Sao Vàng 
với diện tích khoảng 10ha.
Mặt khác, Thọ Xuân còn đặc biệt chú 
trọng phát triển các cụm công nghiệp 
và làng nghề truyền thống: triển 
khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 
cụm công nghiệp Xuân Lai (khoảng 
16.8 ha) và Quy hoạch chi tiết 1/500 
cụm công nghiệp thị trấn Thọ Xuân 
(khoảng 25,39 ha) để kêu gọi thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư. Tiếp 
tục rà soát quy hoạch hình thành 
7 cụm theo đề án phát triển doanh 
nghiệp, trang trại, hợp tác xã, phát 
triển ngành nghề, dịch vụ thương 
mại và du lịch giai đoạn 2010-2025, 
định hướng đến năm 2030 ...

Hiệu quả tích cực từ đường lối 
đúng đắn
Trong 5 năm thực hiện, việc huy 
động vốn đầu tư với tổng số vốn 
đạt 13.950 tỷ đồng (vượt 16,2% kế 
hoạch). Huyện đã thu hút được 
nhiều dự án đầu tư kinh doanh 
góp phần quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Để thu hút, kêu gọi đầu tư 
được thuận lợi hơn, huyện luôn chú 
trọng công tác tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức của cán bộ, công 
chức, viên chức và mọi người dân về 
mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của việc cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh; vị trí, vai trò của doanh 
nghiệp đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của ngành, địa phương và 
của tỉnh.
Để Thọ Xuân ngày một phát triển, 
xứng đáng là một trong những 
huyện đi đầu trong phát triển kinh 
tế - xã hội của Thanh Hóa, Đảng bộ, 
chính quyền huyện Thọ Xuân đã đề 
ra hàng loạt giải pháp như: Bàn giao 
mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đúng 
tiến độ kế hoạch đề ra; chú trọng 

công tác xúc tiến, đầu tư thương 
mại để xây dựng danh mục các dự 
án trên địa bàn huyện, để làm cơ sở 
vận động kêu gọi đầu tư hàng năm; 
đưa vào hoạt động Trung tâm một 
cửa liên thông góp phần quan trọng 
trong lĩnh vực cung cấp thông tin về 
các lĩnh vực, giải quyết các thủ tục 
hành chính cho tổ chức, công dân.
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXVI, lần thứ XXVII, được sự quan 
tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, 
của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ 
lực phấn đấu, đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc 
độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất 
ngày càng tăng; đã hình thành một 
số vùng chuyên canh sản xuất hàng 
hóa quy mô lớn, ứng dụng công 
nghệ cao, gắn với chế biến và xây 
dựng thương hiệu sản phẩm; công 
nghiệp, dịch vụ phát triển khá; khu 
vực Lam Sơn - Sao Vàng đang hình 
thành một số nhân tố mới, tạo tiền 
đề để phát triển thành trung tâm 
kinh tế động lực của tỉnh. Kết quả rõ 

Gửi một chút tình 

về quê hương Thọ Xuân

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, trở về vùng đất Lam Sơn - Sao Vàng, 
tôi mới càng thấm thía hơn tình đất tình người quê hương 
Thọ Xuân (Thanh Hóa). Là vùng đất được thiên nhiên ban 
tặng cho nhiều lợi thế, như Cảng hàng không Thọ Xuân, 
Khu di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của Vương triều nhà 
Lê đã làm rạng danh non sông đất nước và dân tộc từ ngàn 
đời xưa…, Thọ Xuân đang vững tin trên con đường phát 
triển. Với sự thay da, đổi thịt của Thọ Xuân, chúng ta sẽ 
dễ dàng nhìn thấy được qua những cung đường góc phố, 
từ trung tâm huyện lỵ, đến tất cả các thôn, xã trong toàn 
huyện đã và đang vươn lên xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Triều Nguyệt

Cảng hàng không Thọ XuânCảng hàng không Thọ Xuân
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Công ty Xi măng Long Sơn có công suất 
10,5 triệu tấn/năm là đơn vị cung cấp 
ra thị trường lượng xi măng lớn không 
chỉ trong nước mà cả thị trường quốc 

tế. Trong quá trình xây dựng nhà máy, đơn vị 
đã lựa chọn dây chuyền thiết bị, công nghệ của 
các hãng nổi tiếng trên thế giới, như: Cộng hòa 
Liên bang Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ... Phòng điều 
khiển trung tâm điều hành toàn bộ nhà máy, từ 
nguyên liệu đầu vào, số lượng và chất lượng của 
sản phẩm. Đây là tiền đề để các sản phẩm của 
Công ty Xi măng Long Sơn được kiểm soát chính 
xác bằng công nghệ thông tin và đều được kiểm 
tra thực nghiệm trước khi xuất xưởng, nhằm 
mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt 
nhất về chất lượng và là yếu tố quan trọng hàng 
đầu, quyết định đến chiến lược phát triển của 
doanh nghiệp.
Xi măng Long Sơn tự hào là đơn vị có vùng 
nguyên liệu tốt nhất, trang thiết bị hàng đầu để 
sản xuất ra các sản phẩm chất lượng. Các sản 
phẩm của Xi măng Long Sơn luôn đảm bảo ổn 
định về chất lượng, giúp làm tăng độ dẻo của 
bê tông, tăng cường tính chống thấm, chống 
xâm thực đối với môi trường, tăng độ bền vững 
theo thời gian, rất phù hợp với điều kiện khí 
hậu nhiệt đới của Việt Nam. Đặc biệt, cường độ 
xi măng luôn có độ dư mác lớn giúp tiết kiệm 
lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Hàm 
lượng tổng kiềm R2O trong xi măng rất thấp 
<0,6% loại bỏ được nguyên nhân ăn mòn và phá 
hủy cấu trúc bê tông, tường xây trong quá trình 
xây dựng, bảo vệ lớp sơn tường, giữ màu sơn 
bền hơn. 
Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền 
thống như PCB 30, PCB 40, xi măng rời 
công nghiệp, Xi măng Long Sơn tiếp 
tục cung cấp ra thị trường các dòng sản 

phẩm mới Xi măng C91 Long Sơn dành riêng 
cho xây trát và PCB40+ Long Sơn. Xi măng C91 
Long Sơn là dòng sản phẩm dành riêng cho xây 
trát, vữa của C91 có sự ổn định cao, tạo nên chất 
lượng đồng nhất giúp cho công trình có khả 
năng chống thấm cao, hạn chế tối đa các vết nứt 
chân chim trên bề mặt. C91 có độ dẻo cao, vì 
có khả năng giữ nước tốt nên vữa xây trát dẻo 
hơn, thêm một yếu tố để hạn chế vết nứt. Đặc 
biệt, sản phẩm C91 phù hợp với nhiều loại vật 
liệu xây dựng, kể cả các loại vật liệu xây dựng 
mới như bê tông siêu nhẹ có độ dư mác lớn… 
điều này giúp tiết kiệm giảm thiểu chi phí khi 
thi công.
Sản phẩm Xi măng PCB40+ Long Sơn là sản 
phẩm được phát triển từ dòng sản phẩm PCB40 
nên vẫn duy trì được các đặc tính sản phẩm của 
sản phẩm PCB40 như tốc độ phát triển cường độ 
ban đầu (R3,R7) nhanh. Cường độ xi măng có 
độ dư mác lớn, tính chất này tạo ra sản phẩm bê 
tông vừa có cường độ cao vừa rút ngắn thời gian 
thi công cũng như giảm lượng xi măng cần dùng. 
Hàm lượng R2O thấp giúp tăng khả năng chống 
ăn mòn sắt, chống bay màu sơn. Độ tỏa nhiệt 
khi thi công thấp, thuận lợi cho việc thi công 

bê tông khối lớn. Tương tự như PCB40, 
PCB40+ Long Sơn được sử dụng cho các 
công trình chịu tác động của nước biển, 

vùng nước nhiễm mặn, phù hợp với 
mọi công trình như xây tô, đổ mái 

dầm cột và các hạng mục có kết 
cấu phức tạp…

nét, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi 
sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến 
tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã 
hội được cải thiện…
Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp 
thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện, sự vào cuộc của các đoàn thể cấp 
huyện, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa 
phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân 
dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến tích 
cực và đạt kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh 
vực, nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ 
tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,6%, đứng thứ 
2 trong vùng (sau huyện Yên Định 19,4%) và 
đứng thứ 4 toàn tỉnh (sau thành phố Sầm Sơn 
50%). Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá 
so với cùng kỳ. Số lượng sản phẩm OCOP 
được xếp vào tốp cao nhất của tỉnh.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp 
và Tiếp thị, ông Hoàng Văn Đồng - Chủ tịch 
UBND huyện - cho biết: Để phát triển huyện 
Thọ Xuân nhanh và bền vững, huyện xác 
định nông nghiệp là nền tảng, công nghiệp 
và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là 
đột phá, dịch vụ hàng không và du lịch gắn 
với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa 
vật thể, phi vật thể là mũi nhọn; trọng tâm là 
phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở 
thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp 
quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng 
không của tỉnh, trung tâm hành chính mới 
của huyện, tạo động lực phát triển cho huyện 
Thọ Xuân và cả tỉnh. Tuy nhiên, xây dựng và 
phát triển huyện phải trên cơ sở phát huy cao 
độ nội lực, tranh thủ yếu tố ngoại lực; có cơ 
chế, chính sách đặc thù để phát huy mạnh mẽ 
tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn 
lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn 
chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng 
đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, đô thị.
Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, xã 
hội phát triển, môi trường sinh thái được bảo 
vệ, hướng tới trở thành đô thị. Kết hợp chặt 
chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn 
hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân.
Phát triển huyện Thọ Xuân phải có lộ trình, 
bước đi cụ thể; vừa phát triển để giải quyết 
những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa phát 
triển theo kế hoạch, chiến lược lâu dài, hướng 
tới toàn huyện trở thành đô thị trực thuộc 
tỉnh; đồng thời phải đặt trong mối quan hệ 
tổng thể, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển 
của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 
và với tỉnh ngoài, bảo đảm tính đồng bộ, liên 
kết, thống nhất và bền vững trong phát triển.
Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và phát 
triển huyện Thọ Xuân trở thành một trong 
những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học 
công nghệ của tỉnh; có nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại; nền văn hóa đậm đà bản 
sắc; xã hội phát triển, đời sống nhân dân được 
nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ. 
Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030, một 
trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa 
Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới. Đó 
cũng chính là khát vọng của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân, khi Tết 
đến Xuân về.

Quang Dũng
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Quê hương truyền thống Trường Lưu, 
nay là Trường Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, 
vào những thập niên cuối của thế kỉ 
XX, đã hun đúc chí hướng và sản sinh 

ra những nhân tài có tầm và có tâm đã cống hiến 
cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Trong số đó, có một cán bộ lãnh đạo 
của ngành Lâm nghiệp Hà Tĩnh, người đã dành 
hơn nửa cuộc đời mình miệt mài, cống hiến công 
sức để xây dựng nên “lá phổi xanh khổng lồ” 
trên đất Hồng Lĩnh, nơi mang lại cuộc sống ấm 
no cho những người dân ở các huyện thị: thị xã 
Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, 
Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Đó là ông Trần Văn 
Thành, nguyên Huyện ủy viên Huyện ủy Nghi 
Xuân; nguyên Giám đốc Lâm trường Hồng Lĩnh; 
nguyên Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Hồng Lĩnh. 
Ông Trần Văn Thành, sinh năm 1944, tại Trường 
Lưu, nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh, trong một gia đình có truyền thống hiếu 
học. Năm 1962, cuộc kháng chiến chống Mĩ, Ngụy 
ở miền Nam bước vào thời kì gay go và ác liệt. 
Năm đó, ông Thành vừa tròn 18 tuổi, ông đã tình 
nguyện viết đơn xin nhập ngũ, hy vọng cầm súng 
lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 
nhưng qua rất nhiều đợt khám tuyển, ông không 
đạt vì sức khỏe không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Ở 
lại quê nhà, ông vừa lao động sản xuất giúp đỡ 
gia đình, vừa cắp sách đến trường. Trong những 
ngày tháng gian khổ nhất của cuộc đời, ông vẫn 
không từ bỏ đèn sách và quyết tâm vươn lên trong 
học hành, thi cử. Quyết tâm của ông đã được đền 
đáp, trong đợt thi đại học năm đó, ông đã đỗ loại 
giỏi vào Khoa Lâm sinh của Trường Đại học Lâm 
nghiệp Việt Nam và được xét tuyển đi học ở nước 
ngoài, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ông phải xin 
ở lại trong nước để học tập. 
Trong những năm tháng ở Trường Đại học, ông 
là “con chim đầu đàn” về tinh thần hăng say học 
tập, lao động và tham gia tích cực các công tác 
đoàn thể. Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Lâm sinh 
Trường Đại học Lâm nghiệp, lãnh đạo nhà trường 
và lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp đã bố 
trí ông ở lại Viện làm cán bộ nghiên cứu khoa học. 
Nhưng do ông là một sinh viên có năng lực và bản 
lĩnh nên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nhất là lãnh đạo 

Ty Lâm nghiệp lúc bấy giờ, quyết tâm đưa ông 
lên tỉnh.
Ông Lê Như Quyến - Tỉnh ủy viên, Trưởng ty Lâm 
nghiệp đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nhà 
trường và lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, 
ông bày tỏ quyết tâm: “Núi Hồng Lĩnh không 
những là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Hà 
Tĩnh mà đây còn là nơi tác động trực tiếp đến nền 
sản xuất và đời sống của nhân dân Hà Tĩnh. Vì 
vậy, chúng tôi rất cần những cán bộ làm chủ khoa 
học kĩ thuật như đồng chí Trần Văn Thành”. 
Trở về quê hương, ở vị trí là một cán bộ kĩ thuật, 
ông đã cùng với đội ngũ trí thức của tỉnh trăn trở, 
tìm hiểu, sáng tạo, đưa những kiến thức khoa học 
tích lũy trong quá trình học tập để phục vụ cho sự 
nghiệp lâm nghiệp của tỉnh nhà. Và chính ông là 
người đầu tiên nghiên cứu, cải tiến loại bầu đất có 
trọng lượng nhẹ với đầy đủ các loại phân hỗn hợp 
để gieo mầm cây thông và đặt cây thông bền vững 
trên đất Hồng Lĩnh. Và cũng chính ông là người đã 
dày công nghiên cứu đặc thù của Hồng Lĩnh nơi 
vùng núi “đất cằn trơ sỏi đá”, chỉ có cây thông mới 
có thể sống, sinh trưởng và mau chóng thành rừng. 
Có những giờ phút thi hứng, với tâm hồn nghệ sĩ, 
ông tự bộc bạch những câu thơ: 

“… Ai chưa đến hãy một lần cứ đến
Leo núi đi rừng ngắm cảnh chùa Hương…”.

Ở vị trí Phó Giám đốc, là một cán bộ được đào 
tạo chuẩn mực, bài bản, ông đã cùng với tập thể 
lãnh đạo Lâm trường và đông đảo hàng ngũ công 
nhân chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, địa 

hình rừng núi phức tạp, tìm hướng đi và có nhiều 
sáng kiến để biến những vùng “đất cằn trơ sỏi đá” 
thành những khu rừng bạt ngàn màu xanh của 
cây thông và núi Hồng Lĩnh dần dần được khoác 
lên mình một màu xanh bền vững. 
Để thích ứng với xu thế lúc bấy giờ, năm 1984, ông 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Lâm trường 
Hồng Lĩnh. Năm 1984 đến năm 1992 là những 
năm mà tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu 
có nhiều biến động phức tạp về chính trị và kinh 
tế, ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và Lâm 
trường Hồng Lĩnh nói riêng. Là người đứng đầu 
một lâm trường, ông đã vắt óc suy nghĩ phải làm 
gì để nuôi sống mấy chục cán bộ và mấy trăm 
công nhân chưa đến tuổi nghỉ chế độ. Với bài toán 
khó này, ông đã mất ăn, mất ngủ để tìm ra một mô 
hình sản xuất trên rừng Hồng Lĩnh, lấy thành quả 
trồng rừng nuôi sống số cán bộ công, nhân viên 
để có lực lượng bảo vệ màu xanh cho rừng Hồng 
Lĩnh. Và ông là người đã đưa mô hình khai thác 
nhựa thông và dùng hình thức đánh số cây thông 
bằng phương pháp toán học để quản lý lý từng 
cây thông, quản lý kĩ thuật, quản lý sản phẩm. 
Nhiều đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá rất 
cao sáng kiến khoa học này của ông. Lúc bấy 
giờ, chưa một lâm trường nào của tỉnh Hà Tĩnh 
làm được như vậy. Với tầm nhìn xa, trông rộng, 
trải rất nhiều cuộc họp ở tỉnh và huyện, ông đã 
có những quan điểm tiến bộ nhìn nhận về rừng 
Hà Tĩnh nói chung và rừng Hồng Lĩnh nói riêng: 
“Không có rừng Hồng Lĩnh thì không thể có thị 

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 
TRẦN VĂN THÀNH TRẦN VĂN THÀNH 
- CẢ CUỘC ĐỜI VÌ- CẢ CUỘC ĐỜI VÌ

“LÁ PHỔI  XANH” “LÁ PHỔI  XANH” 
TRÊN ĐẤT HỒNG LĨNHTRÊN ĐẤT HỒNG LĨNH

Ông Trần Văn Thành 
cùng với phóng viên báo đi kiểm tra rừng.

Núi Hồng Lĩnh trải dài với những tán cây xanh mát.
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xã Hồng Lĩnh, không có thị xã Hồng Lĩnh 
thì không thể có một nền kinh tế phát triển 
mạnh ở phía Bắc của Hà Tĩnh”. 
Đến nay, quan điểm nói trên của ông vẫn 
còn nguyên giá trị. Nó có tác dụng biện 
chứng và ngày một phát triển đi lên. Và 
chính từ quan điểm đó mà ông đã mất 
nhiều công sức và trí tuệ để chuyển đổi từ 
một lâm trường thành Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Hồng Lĩnh hiện nay. Và cũng từ 
quan điểm đó mà từ khi có “Chương trình 
327” sau này là “Chương trình 661”, đôi 
chân của ông đã đi mòn lối trên các đỉnh 
non Hồng. Tầm nhìn thận trọng của ông 
là trồng đến đâu phải thành rừng đến đó 
và quyết tâm phủ xanh những vùng đất 
trống, đồi núi trọc trên đất Hồng Lĩnh.
Ngoài việc tận tâm với rừng, đối với cấp 
trên, ông là người trung thực như anh 
em trong một nhà; không mĩ miều, hoa 
mĩ, xu nịnh. Chính từ cách sống đó mà 
khi cấp trên điều ông về Nghi Xuân, cơ 
cấu Phó Chủ tịch huyện để có điều kiện 
“thăng quan tiến chức” ông đã một mực 
từ chối. Anh em, đồng chí trong cơ quan 
coi ông như người thầy, người cha, người 
anh ân cần gần gũi và kính trọng. Trên 99 
đỉnh non Hồng, cho dù lịch sử có thay đổi 
nhưng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ công 
nhân viên chức và lãnh đạo ngành Lâm 
nghiệp, đại đa số nhân dân tâm huyết 
về rừng đều khẳng định: Ông Trần Văn 
Thành là người đặt nền móng bền vững, là 
người đầu tiên tạo ra các chương trình về 
rừng trên bốn huyện, thị của tỉnh Hà Tĩnh.
Để kết thúc bài viết, xin trích một số câu 
thơ để bạn đọc thấy được sự thay đổi của 
Hồng Lĩnh: 

“Hồng Lĩnh ơi! Ngàn vạn độ xuân sang
Chỉ thấy trơ trơ đất cằn sỏi đá

Lâm trường mở ra những mùa xuân mới lạ
Từng hàng cây, ngọn cỏ, mỗi cành hoa”

hay
“…Ai qua đó bên ngã ba Bãi Vọt

Nghe tình rừng trỗi dậy giữa không gian
Thị xã tưng bừng với sức trẻ hiên ngang …”.

   Xuân 2023

Với Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ thính Thanh Hóa, sự hài lòng của khách hàng 
là mục tiêu chung của từng bác sĩ, y tá và nhân viên của cửa hàng. Tại đây không chỉ đơn giản 
chỉ là những dịch vụ về mắt mà giá trị cốt lõi của Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ 
thính Thanh Hóa là đem đến giải pháp hoàn hảo nhằm đảm bảo thị lực và chăm sóc đôi mắt 

của khách hàng.
Với đội ngũ y bác sĩ lâu năm dày dặn kinh nghiệm, kiến thức sâu về mặt chuyên môn, thái độ phục vụ 
ân cần, trung tâm tự tin là một địa chỉ uy tín và là lựa chọn đúng đắn cho mọi nhu cầu về chăm sóc mắt 
của mỗi người.
Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ thính 
Thanh Hóa - 109 Nguyễn Trãi để có đầy đủ những thông tin và giải pháp chữa trị hiệu quả các bệnh về 
mắt và tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị, nhược thị...
Là đại lý của các hãng sản xuất thiết bị y tế lớn trên thế giới, các sản phẩm của Trung tâm nhập khẩu 
đều có chứng nhận xuất xứ; chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001, CE; chứng nhận lưu 
hành tự do tại Việt Nam; chứng nhận cam kết chất lượng, bảo hành của nhà sản xuất. Khách hàng đến 
đây hầu hết đều phản ứng tốt, tích cực với quá trình điều trị.
Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ thính Thanh Hóa muốn gửi đến quý khách hàng thông điệp: 
“Hãy yên tâm để chúng tôi chăm sóc đôi mắt cho bạn”.
Hiện tại Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ thính Thanh Hóa có 2 cơ sở duy nhất:
Trụ sở: 109 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa (Ngã tư đèn đỏ gần chợ Tây Thành) - Hotline: 
0933.109.136
Chi nhánh: Phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (đối diện Siêu thị Ngọc Lặc)
Điện thoại: 0237 893 6886
Facebook: https://www.facebook.com/kinhthuoc109nguyentrai/
Trung tâm làm việc liên tục tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, ngày tết):
+ Mùa hè từ 7h đến 20h.
+ Mùa đông từ 7h15 đến 19h.

Dương Chí Sỹ

Quang Dũng

Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ thính 109 Nguyễn Trãi: 
Địa chỉ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
Ra đời cách đây 20 năm, Trung tâm 
Kính thuốc - Kính mắt - Máy trợ 
thính Thanh Hóa là cửa hàng kính 
thuốc đầu tiên tại TP. Thanh Hóa. 
Trung tâm Kính thuốc - Kính mắt 
- Máy trợ thính Thanh Hóa có địa 
chỉ tại 109 Nguyễn Trãi, phường Ba 
Đình, TP. Thanh Hóa đã trở thành 
cái tên quen thuộc và đáng tin cậy 
với người tiêu dùng bởi “dịch vụ 
nhanh và chất lượng”, “giá cả rất 
phải chăng”, “sản phẩm đa dạng, 
nhiều chủng loại”…
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Huyện Thiệu Hóa nằm ở phía Tây của 
tỉnh Thanh Hóa; là trung tâm của các 
tuyến đường như cao tốc Bắc - Nam, 
Quốc lộ 45, cùng nhiều tuyến giao 
thông quan trọng khác. Đây được coi là 
nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Đi đôi với đó, UBND 
tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định 
về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Thiệu Hóa đến năm 2045.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 
2045 của UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện 
Thiệu Hóa được phân chia thành 4 tiểu 

vùng. Vùng I là vùng kinh tế động lực của huyện, 
sẽ tập trung phát triển đô thị gắn với dịch vụ 
thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm. 
Vùng II tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, phát triển chủ yếu theo hướng đô 
thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp. Vùng III 
định hướng phát triển dịch vụ thương mại, công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, du lịch văn hóa tâm linh. 
Vùng IV định hướng phát triển dịch vụ thương 
mại, vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
sản xuất nông nghiêp ứng dụng công nghệ cao.
Để khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh 
tế, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã 
ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án, phương 
án và chương trình hành động để tập trung phát 
triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, huyện 
tổ chức thực hiện tốt công tác tích tụ, tập trung 
đất đai; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, đưa các loại giống có năng suất, chất lượng 
cao vào sản xuất.
Hiện trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã quy hoạch 
5 vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hình thành 
và phát triển các mô hình sản xuất đạt hiệu quả 
kinh tế cao như sản xuất rau an toàn theo hướng 
công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới... Lĩnh 
vực trồng trọt đã chuyển dịch theo hướng sản 
xuất từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả kinh 
tế, cơ cấu thời vụ có sự chuyển biến rõ nét theo 
hướng tích cực, thực hiện theo đúng lịch sản xuất 
và thời vụ của tỉnh. Huyện Thiệu Hóa đã tăng 
cường đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sản 
xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng, phát triển vùng 
chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô 
lớn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế 
và nhu cầu thị trường. Quyết liệt trong triển khai 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới theo hướng nâng cao.
Cùng với đó, huyện cũng đã lồng ghép, huy động 
các nguồn lực để đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 
chỉnh trang khu vực nông thôn gắn với xây dựng 
đô thị văn minh, từng bước hiện đại. Xây dựng, 
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới năm 2023 huyện phấn đấu có 1 xã NTM kiểu 
mẫu, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 25 thôn kiểu 

mẫu; xây dựng từ 15 sản phẩm OCOP trở lên.
Song song với đó là đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng kinh tế 
- xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, 
khai thác tiềm năng, lợi thế trên địa bàn. Để phát 
triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu 
nhập cho người lao động, huyện Thiệu Hóa đã và 
đang quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt các khu công nghiệp 
(KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn. Với 
mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 
công nghiệp - xây dựng năm 2023 đạt 23,91%, 
huyện đã và đang tập trung xây dựng và thu hút 
các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư hạ tầng 
cụm công nghiệp tại cụm Hậu Hiền tại xã Minh 
Tâm với diện tích 50ha, Ngọc Vũ tại 2 xã Thiệu 
Ngọc và Thiệu Vũ với diện tích 50ha, Vạn Hà 2,…
Trong năm 2022, huyện cũng đã khởi công một 
số tuyến đường huyết mạch phải kể đến như: Dự 
án Đường giao thông từ QL45 đi Trung tâm hành 
chính mới; Dự án Đường nối QL1 - QL45 đoạn từ 
xã Hoằng Xuân huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu 
Long, Dự án Đường giao thông Nam Sông Chu, 
chiều dài tuyến đường 2,75km, điểm đầu giao 
với đường tỉnh 515 tại Km3+00 thuộc địa phận xã 
Thiệu Vận... Các tuyến đường được khởi công xây 
dựng có vai trò quan trọng phục vụ giao thông 
khu vực, góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông 
đoạn tuyến Quốc lộ 45 qua khu vực ngã Ba Chè; 
đồng thời tăng cường kết nối các khu đô thị lớn 
trọng điểm của huyện với mạng lưới giao thông 
khu vực; tăng cường kết nối với các cụm công 
nghiệp Hậu Hiền, Vạn Hà, thúc đẩy logistics và 
thuận lợi kết nối với nút giao thông cao tốc tại xã 
Thiệu Giang; tạo điều kiện mở rộng không gian 
phát triển cho huyện Thiệu Hoá, thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội cho huyện Thiệu Hoá nói riêng 
và tỉnh Thanh Hoá nói chung. 
Để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, 
huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước về quy hoạch, xác định công tác quản lý 
quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng gắn với công 
tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án 
là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống 
chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 
trong tổ chức thực hiện bảo đảm tính hiệu quả và 
khả thi của các quy hoạch. Kết quả năm 2022, giá 
trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 
trưởng cao ước đạt 4.466 tỷ đồng, tăng 22,31% so 
với cùng kỳ. Trong năm, triển khai đầu tư, thi 
công 82 dự án, trong đó đã bàn giao đưa vào sử 
dụng 7 dự án, thi công hoàn thành chuẩn bị bàn 
giao 10 dự án, đẩy nhanh tiến độ 10 dự án đang 
thi công, triển khai thủ tục đầu tư 35 dự án, lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 15 dự án; triển 
khai xây dựng, phê duyệt 36 quy hoạch. Hiện nay 
các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện 
Thiệu Hóa bảo đảm việc làm thường xuyên cho 
khoảng 4.250 lao động, thu nhập bình quân hơn 
6,5 triệu đồng/người/tháng; các cơ sở tiểu thủ 
công nghiệp giải quyết việc làm cho khoảng 2.870 
lao động, với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng 
đến 5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện 
Thiệu Hóa, cho biết: Huyện Thiệu Hóa đã và 
đang tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế 
mạnh trên địa bàn để phát triển kinh tế. Trong 
đó, chú trọng việc quản lý, thực hiện tốt quyết 
định của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch 
xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045. 
Qua đó, xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền 
vững theo hướng tăng trưởng xanh đa ngành, lấy 
công nghiệp, thương mại - dịch vụ và sản xuất 
công nghệ cao là định hướng phát triển ưu tiên, 
bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng cao cho 
người dân. Đồng thời, huy động các nguồn vốn để 
đầu tư phát triển hệ thống các công trình kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện 
đại, là nền tảng quan trọng trong thu hút đầu tư, 
phát triển của huyện trong thời gian tới.

Khu Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hóa

Thanh Hóa: 
Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội huyện Thiệu Hóa
Quỳnh Chi
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Khắc phục các khó khăn chung, 
phát huy lợi thế để phát triển kinh 
tế
Năm 2022, mặc dù được nhìn nhận 
còn gặp nhiều khó khăn, song dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện 
ủy, UBND huyện; sự giám sát của 
HĐND huyện, sự vào cuộc đồng bộ, 
kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự 
đồng tình, ủng hộ, nỗ lực của cộng 
đồng doanh nghiệp và các tầng lớp 
nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 
vẫn đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, dự kiến đạt 26/26 nhóm chỉ 
tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã đề 
ra; trong 12 nhiệm vụ trọng tâm có 
9 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 2 
nhiệm vụ hoàn thành tốt, 1 nhiệm 
vụ hoàn thành, trong đó có một 
số kết quả nổi bật, như: Sản xuất 
nông, lâm nghiệp, công nghiệp đạt 
tiến độ đề ra; thương mại, du lịch, 
dịch vụ tăng trưởng nhanh, tổng 
doanh thu du lịch ước đạt 127,25% 
KH; thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế 
hoạch đạt 155,4% so với dự toán 
tỉnh giao, đạt 107,1% dự toán huyện 
giao; các nhiệm vụ về chuyển đổi số, 
cải cách hành chính được quan tâm 
đẩy mạnh; văn hóa, xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực; đời sống nhân 
dân  được cải thiện; quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo 
đảm… 
Luôn phát huy tốt những thế mạnh 
sẵn có là diện tích đất nông nghiệp 
lớn với nhiều loại cây ăn quả như: 
dứa, mít, na, bưởi, thanh long…, 
năm 2022, huyện còn triển khai Dự 
án xây dựng mô hình sản xuất lúa 
Nhật chất lượng cao Japonica J02 
theo hướng an toàn, bền vững với 
năng suất cao. Bên cạnh đó, huyện 
Hữu Lũng còn có diện tích đất lâm 
nghiệp lớn, chiếm trên 50% tổng 
diện tích tự nhiên toàn huyện nên từ 
lâu sản xuất lâm nghiệp đã trở thành 
nghề có thu nhập cao cho nhân dân 
trên địa bàn. Các ngành nghề liên 
quan đến rừng phát triển mạnh. 
Song hành với phát triển nông lâm 

nghiệp, huyện Hữu Lũng luôn xác 
định sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp là khâu đột phá để phát 
triển kinh tế, nên đã tạo môi trường 
thuận lợi cho các doanh nghiệp phát 
triển sản xuất, đặc biệt là các ngành, 
nghề thế mạnh của huyện, như: khai 
thác khoáng sản, sản xuất vật liệu 
xây dựng, chế biến gỗ... giá trị sản 
phẩm hàng năm đều tăng tạo việc 
làm cho hàng nghìn lao động địa 
phương. 
Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư 
được huyện quan tâm, đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Tính đến 
nay tổng số doanh nghiệp đang hoạt 
động lên hơn 260 doanh nghiệp. 
Nhờ các hoạt động thu hút đầu tư 
được triển khai đồng bộ, các doanh 
nghiệp đã, đang ngày càng tin tưởng 
khi triển khai các dự án trên địa 
bàn. Với những định hướng rõ ràng, 
quyết tâm và hành động của cấp uỷ, 
chính quyền huyện Hữu Lũng đã 
và đang trở thành điểm đến thu hút 
đầu tư hấp dẫn đối với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài 
tỉnh.     
Công tác đầu tư phát triển tiếp tục 
là nhiệm vụ quan trọng, được cả hệ 
thống chính trị, xã hội quan tâm; các 
chính sách huy động nguồn lực, nhất 
là các nguồn lực xã hội hóa được đẩy 
mạnh nhằm tập trung đầu tư hình 
thành đồng bộ hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Hiệu quả đầu 
tư công từng bước được cải thiện, 
tình trạng đầu tư dàn trải được hạn 
chế; với phương châm “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, “Nhân dân 
làm, Nhà nước hỗ trợ” được thực 
hiện hiệu quả. Hệ thống đường giao 
thông liên xã, liên thôn, các công 
trình điện, trường, trạm, thủy lợi, 
nước sinh hoạt, trụ sở làm việc của 
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 
thị trấn, nhà văn hóa xã, thôn bản... 
được đầu tư cơ bản đầy đủ, đáp ứng 
được nhu cầu, sinh hoạt của người 
dân, góp phần quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi 

diện 
m ạ o 
n ô n g 
t h ô n 
trên địa 
bàn huyện.
Các giải pháp 
hoạt động và 
phương hướng 
nhiệm vụ trong 
năm mới.
Từ những thuận 
lợi vốn có của địa 
phương, huyện Hữu Lũng cần tiếp 
tục khai thác tiềm năng, lợi thế, tiếp 
tục huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, chủ động trong 
mọi lĩnh vực từ kinh tế tới văn hóa 
xã hội , thanh tra tư pháp, thi hành 
án dân sự, nội vụ… với các công tác 
chủ đạo như: công tác phòng chống 
thiên tai, công tác xây dựng cơ sở hạ 
tầng, công tác khoa học công nghệ, 
công tác thu chi ngân sách, giáo dục 
đào tạo, dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, công tác quốc phòng… đồng 
thời khắc phục khó khăn nhằm giữ 
vững ổn định chính trị, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội của huyện 
ngày càng phát triển, vững mạnh 
hơn nữa trong thời gian tới góp phần 
xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng 
phát triển.
Ông Bùi Quốc Khánh – Chủ tịch 
UBND Huyện Hữu Lũng khẳng 
định: “Phát huy truyền thống đơn 
vị Anh hùng, những năm qua, Đảng 
bộ, chính quyền, nhân dân các dân 
tộc huyện Hữu Lũng đã đoàn kết 
đồng lòng, phát huy truyền thống 
yêu nước, khai thác tối đa tiềm năng, 
lợi thế để xây dựng và phát triển quê 
hương. Đồng thời đưa ra phương 
châm hành động của năm 2023 là: 
“Siết chặt kỷ cương, tăng cường 
trách nhiệm, quyết liệt hành động, 
sáng tạo, bứt phá”.
Ông Khánh cũng nhấn mạnh: Ngoài 
việc giữ vững vai trò, chức năng, 
UBND Huyện Hữu Lũng cần phát huy 

những 
t h à n h 

tựu đạt 
được của 

năm 2022, 
khắc phục 

các khó khăn 
chung, phấn 
đấu hoàn thành 
và hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao, xây dựng phương hướng 
nhiệm vụ năm 2023 tập trung vào 
một số nhiệm vụ, giải pháp chính 
sau: Tiếp tục tập trung thực hiện 
hiệu quả chiến lược “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19”; tập trung bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển 
khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin; tổ 
chức triển khai thực hiện Quy hoạch 
tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030; 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải 
pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới…
Bên cạnh đó cũng cần chú trọng việc 
tăng cường quản lý, điều hành thu, 
chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội; huy động 
mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm 
là kết cấu hạ tầng giao thông, đô 
thị, công nghiệp cũng như tạo điều 
kiện để phát triển công nghiệp theo 
hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh 
tranh, công nghiệp xanh, an toàn và 
hiện đại cùng với việc triển khai các 
nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, môi 
trường. Ngoài ra, cũng cần quản lý, 
tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất 
lượng giáo dục, cải cách hành chính 
và tập trung đẩy mạnh công tác 
thông tin và truyền thông bảo đảm 
đúng định hướng, trọng tâm, trọng 
điểm, phản ánh kịp thời cần được 
đảm bảo.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

UBND huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn: 
Đoàn kết đồng lòng, phát huy lợi thế, 
khai thác tối đa tiềm năng, để xây dựng 
và phát triển quê hương

Là huyện cửa ngõ phía Nam tỉnh Lạng Sơn, với lợi thế có tuyến đường 
Quốc lộ 1A, đường cao tốc, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đi qua nên 
Hữu Lũng có nhiều cơ hội và điều kiện để phát triển trên tất cả các 
lĩnh vực. Trong những năm gần đây huyện đã có sự đổi mới mạnh 
mẽ và phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội với nhiều thành tựu 
quan trọng.

Việt Dũng



Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên 
Đán, nhu cầu đi lại, mua sắm buôn bán 
của người dân luôn diễn ra sôi động, 
nhộn nhịp và cũng là dịp các hành vi 

gian lận thương mại tăng lên rõ rệt, với nhiều 
diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh 
vi, manh động, liều lĩnh... Điều này đặt ra cho 
công tác QLTT Thanh Hóa không ít khó khăn, 
thách thức. 
Trước tình hình đó, lực lượng QLTT Thanh Hóa 
đã chủ động đổi mới sáng tạo công tác quản lý 
điều hành, bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung 
vào các địa bàn trọng tâm, mặt hàng trọng điểm 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Kiểm soát viên Đội 
Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong những ngày giáp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên các tuyến 
cửa khẩu đường bộ, cảng sông, cảng biển, các lực 
lượng thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa 
như hải quan, biên phòng cũng đang bố trí lực 
lượng trực 24/7 để kiểm tra kiểm soát phương 
tiện, hàng hóa qua lại. Thực hiện theo Kế hoạch 
888, chúng tôi tập trung kiểm tra giám sát, xử lý 
hàng giả, hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
xử lý hàng an toàn thực phẩm tại địa bàn, lỗi chủ 
yếu là niêm yết giá chưa đầy đủ, đảm bảo; còn tồn 
tại hàng giả, hàng lậu...”.
Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu 
dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân 
chính, Cục QLTT Thanh Hóa đã kịp thời ban hành 
các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với 
từng đơn vị. Kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, 
xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm để 
xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh, triển 
khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các đơn vị 
chức năng liên quan... thực hiện đấu tranh, phát 
hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại các kho 
hàng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các trung 
tâm thương mại tập kết hàng hóa, các đối tượng 

vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng có quy mô lớn, liên tỉnh. 
Các hoạt động mua, bán trao đổi hàng hóa trên 
các sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán 
online, các website, các trang mạng xã hội, các ứng 
dụng bán hàng trực tuyến, vi phạm quy định của 
pháp luật về giá niêm yết và bán theo giá niêm 
yết. Tại các cơ sở kinh doanh, điểm bán hàng, yêu 
cầu chủ cơ sở ký cam kết không nhập lậu, không 
buôn bán hàng hóa trái phép. Xây dựng tuyến 
phố nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng. 
Những hoạt động này đang được lực lượng QLTT 
triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng 
cao trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh, tiểu 
thương trong hoạt động buôn bán; đồng thời 
nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa 
chọn hàng hóa, giúp họ có thể phân biệt được 
hàng thật, hàng giả, nguồn gốc xuất xứ và thời 
hạn sử dụng sản phẩm, từ đó tự bảo vệ quyền lợi 
của mình tốt hơn.
Bà Lê Thị Đức (thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Để chăm lo cho gia 

đình và đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, tôi 
lựa chọn những mặt hàng chất lượng, có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng để tiêu 
dùng. Tránh các mặt hàng trôi nổi chưa qua kiểm 
định, nhất là trong dịp trước Tết Nguyên đán thì 
điều đó lại càng phải cẩn trọng hơn”. 
Hay như anh Đỗ Văn Nam, chủ cửa hàng tự 
chọn ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa cũng khẳng định: “Chúng tôi ưu tiên 
lựa chọn nguồn hàng từ những nhà phân phối và 
những nguồn hàng chất lượng, đảm bảo trên thị 
trường để chúng tôi trực tiếp lấy hàng. Khi giao 
hàng, các bạn ấy phải có hóa đơn trực tiếp từ công 
ty để đảm bảo nguồn hàng chất lượng”.
Ông Lê Văn Nghị, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh 
Hóa cho biết: “Ngoài kiểm tra định kỳ, đội QLTT 
số 3 cũng tăng cường yêu cầu ký cam kết và lên kế 
hoạch kiểm tra đột xuất từng hộ kinh doanh. Nếu 
phát hiện hành vi mua bán gian lận, trái với quy 
định của pháp luật thì sẽ lập biên bản xử lý. Số 
điện thoại đường dây nóng được dán ở tất cả các 
điểm công cộng để bà con có thể báo về đội nếu 

Thanh Hóa: 
Quyết liệt trong công tác quản lý 

thị trường hàng hóa những tháng cuối năm

LLQLTT Thanh Hóa kiểm tra chuyên đề an toàn 
thực phẩm gắn với thị trường Tết.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

LLQLTT Thanh Hóa nắm chắc địa bàn 
để kiếm soát thị trường.

Càng đến gần 
Tết Nguyên đán, hoạt 

động buôn lậu, gian lận thương 
mại, vận chuyển, buôn bán, sản 

xuất hàng giả, hàng cấm, hàng kém 
chất lượng càng có những diễn biến 

phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi. 
Nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng 
quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã 
tích cực triển khai, thực hiện kế hoạch 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp 

thời phát hiện, ngăn ngừa và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm…

Qúy MãoQúy Mão
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thấy có dấu hiệu vi phạm”. 
Với việc triển khai kịp thời, hiệu quả, chỉ riêng 
tháng 11/2022, Cục QLTT Thanh Hóa đã kiểm 
tra 313 vụ, xử lý 315 vụ vi phạm với tổng số tiền 
phạt là 963,2 triệu đồng. Tính đến tháng 10 năm 
2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa 
đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ gần 
3.491 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả với tổng số tiền thu hơn 113 tỷ đồng. Trong 
đó, chuyển khởi tố hình sự 848 vụ, tăng 18,3% so 
với cùng kỳ; xử lý vi phạm hành chính 2643 vụ, 
giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. 
Thời gian qua, thị trường xăng dầu có nhiều biến 
động bất thường, thiếu hụt nguồn cung cục bộ 
tại nhiều địa phương trên cả nước. Để tránh tình 
trạng trên xảy ra trên địa bàn tỉnh, Cục QLTT 
Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai nhiều giải 
pháp tích cực, tăng cường kiểm tra giám sát, tiến 
hành trực 24/24 để nắm bắt tình hình, kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm quy định của pháp luật đối với hoạt 
động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành 
vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng 
dầu. Cùng với đó, Cục Quản lý thị trường Thanh 
Hóa chỉ đạo các đội trực thuộc phối hợp chặt chẽ 
với Sở Công Thương và lực lượng chức năng trên 
địa bàn, thường xuyên tăng cường tổ chức giám 
sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh 
xăng dầu ở tất cả các loại hình, cam kết cung ứng 
đủ và bình ổn giá cả xăng dầu trên phạm vi toàn 
tỉnh. Đến nay, thị trường xăng, dầu trên địa bàn 
tỉnh đã ổn định, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Để đạt được những kết quả trên, công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về hoạt 
động thương mại luôn được xác định là nhiệm 
vụ trọng tâm. Phối hợp chặt chẽ với các báo, đài 
Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền. Mục tiêu của Cục đặt ra là làm thế 
nào để người sản xuất, kinh doanh hiểu sâu sắc 
về lợi ích từ việc kinh doanh chân chính và về 
quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 
doanh, từ đó công tác QLTT đã đạt được kết quả 
khả quan, đời sống nhân dân được ấm no, an 
sinh xã hội được đảm bảo.
Song song với công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 
tra triển khai thực hiện, Cục QLTT Thanh Hóa 
thường xuyên tăng cường công tác giáo dục 
tư tưởng chính trị, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, nâng cao chất lượng hoạt động công 
vụ của công chức QLTT với phương châm “rèn 
tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”. 
Nghiêm cấm các hành vi cố ý gây khó khăn 
cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; các hành 
vi bao che, tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong 
quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức 
trong các lực lượng chức năng. Chấn chỉnh kịp 
thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình 
kiểm tra, kiểm soát thị trường đồng thời biểu 
dương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng 
Cục QLTT Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong tình 
hình hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho ngành QLTT 
nói chung và Cục QLTT Thanh Hóa nói riêng 
ngày càng lớn. Đòi hỏi cán bộ QLTT phải không 
ngừng học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất 
đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với 
truyền thống tốt đẹp, với ý chí quyết tâm, tinh 
thần trách nhiệm cao và sự chủ động sáng tạo 
của tập thể cán bộ nhân viên, Cục QLTT Thanh 
Hóa sẽ luôn là đơn vị kiểu mẫu, sẵn sàng đảm 
đương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng 
lớn mạnh, vững trãi, góp phần thực hiện thắng 
lợi mục tiêu kinh tế xã hội.

Huyện Vĩnh Lộc 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội
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Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND 
huyện Vĩnh Lộc cho biết: Năm 2022, 
huyện gặp không ít khó khăn trong 
quá trình triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội khi diễn biến của dịch 
COVID-19 vẫn phức tạp; giá nguyên, nhiên 
vật liệu tăng cao, gây khó khăn cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân 
dân. Song dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời 
của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 
của UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của các 
cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng 
đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, 
tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện 
đạt được nhiều kết quả tích cực; có 24/25 chỉ 
tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã 
hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,81% 
(KH năm 16,8%), tăng 3,24% so với cùng kỳ 
năm 2021. Trong đó: Ngành nông, lâm, thủy 
sản tăng 4,75% ; công nghiệp - xây dựng tăng 
22,43%; các ngành dịch vụ tăng 17,19%. Thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu 
đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ năm 2021.
Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.899 tỷ 
đồng, tăng 4,59% so với cùng kỳ. Tổng sản 
lượng lương thực có hạt ước đạt 71.280 tấn, 
tăng 0,89% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục 
phát triển; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 
đạt 13.983 tấn, tăng 2,29% so với cùng kỳ. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục 
được tập trung chỉ đạo. Xã Vĩnh Hùng đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 8 thôn 
đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu; nâng tổng số 
trên toàn huyện có 4 xã đạt xã NTM nâng cao, 
23 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2022, có 
thêm 5 sản phẩm OCOP đánh giá xếp hạng 3 
sao, vượt 25% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, nâng 
tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 15 sản 
phẩm được xếp loại 3 sao trở lên….
Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.651 tỷ 
đồng, tăng 23,77% so với cùng kỳ. Các sản 
phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với 
cùng kỳ: quần áo may sẵn tăng 29,01%, cửa sắt 
các loại tăng 2,37%, đá ốp lát xây dựng tăng 
1,89%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ ước đạt 2.803 tỷ đồng, tăng 22,94% so với 

cùng kỳ. Tổng số lượng khách du lịch ước đạt 
190.950 lượt, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Doanh 
thu vận tải ước đạt 170,7 tỷ đồng, tăng 57,66% 
so với cùng kỳ.
Thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 702 tỷ đồng, 
vượt 28,41% dự toán tỉnh giao, vượt 15,36% 
dự toán huyện giao. Thành lập mới 51 doanh 
nghiệp, vượt 13,3% kế hoạch.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến 
tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống 
của nhân dân ổn định. Quốc phòng  - an ninh 
được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm 
bảo; tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 
huyện và 3 xã (Vĩnh Thịnh, Vĩnh An, Ninh 
Khang) được đánh giá hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ...
Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, 
kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các tầng 
lớp nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội năm 
2022 của huyện Vĩnh Lộc đạt được những kết 
quả khởi sắc, hoàn thành vượt mức kế hoạch 
đề ra. Đây chính là niềm khích lệ, là tiền đề để 
huyện Vĩnh Lộc tự tin hướng tới năm 2023 thực 
hiện thành công hơn nữa những nhiệm vụ, 
mục tiêu đề ra.

Ông Lữ Minh Thư - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc thăm 
và làm việc tại Trường Mầm non xã Vĩnh Yên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Thanh Hóa cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp 
huyện thăm mô hình trồng hoa tại xã Vĩnh Hưng.

Ông Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc 
kiểm tra, thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm 
nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
Thanh Hóa, cùng sự đoàn kết, thống 
nhất, quyết tâm của Đảng bộ, chính 
quyền và các tầng lớp nhân dân, huyện 
Vĩnh Lộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng 
giá trị sản xuất ước đạt 16,81%; thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 
55,9 triệu đồng, tăng 14,03% so với 
cùng kỳ.
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Năm 2022 đã qua đi, để lại những dấu 
ấn khó phai trong lòng mỗi người dân 
huyện Na Hang (Tuyên Quang). Vượt 
lên những khó khăn của huyện vùng 
cao, trong năm qua Ðảng bộ, chính 
quyền và nhân dân nơi đây đã đồng 
lòng, đoàn kết nắm bắt thời cơ, đổi mới 
nếp nghĩ, cách làm, khai thác tối đa các 
tiềm năng, lợi thế địa phương, tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 
để xây dựng quê hương Na Hang ngày 
càng phát triển bền vững.

Trong cuộc trò chuyện cuối năm, ông Tô 
Viết Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Na 
Hang chia sẻ: Nếu như trước đây, khi 
nói đến Na Hang, chúng ta thường nghĩ 

đến một vùng đất xa xôi, khó khăn nằm ở cuối 
tỉnh Tuyên Quang. Bởi lẽ, Na Hang bắt nguồn từ 
tên gọi “Nà Hang” là tiếng Tày có nghĩa “ruộng 
cuối”. Nhưng, hôm nay mỗi người con Na Hang 
thật tự hào chứng kiến quê hương đã thực sự đổi 
thay tích cực.
Năm 2022, trong điều kiện tình hình thế giới và 
trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó 
lường, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, 
sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện 
uỷ và sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, 
điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của 
UBND huyện; cùng với đó là sự đoàn kết, nỗ lực 
đổi mới, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, 
đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã 
tạo nên sức mạnh to lớn để huyện Na Hang đạt và 
vượt 17/17 nhóm chỉ tiêu đề ra, trong đó, 9 nhóm 
chỉ tiêu đạt và 8 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch. 
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo sát 
sao các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, UBND 
các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giữ 
vững an ninh quốc phòng theo kế hoạch đề ra. 
Mặc dù là huyện vùng cao không có nhiều lợi thế 
trong phát triển công nghiệp, nhưng ngành công 
nghiệp ở Na Hang trong năm qua vẫn đạt kết quả 
nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp đạt 1.413,8 tỷ đồng, đạt 220,2% so với 
kế hoạch (KH) tăng 57,5% so với cùng kỳ. Giá trị 
sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo 
giá so sánh 2010) tăng 4,2%/năm, vượt 0,2% so với 
KH; sản lượng lương thực 19.251,9/19.150,6 tấn, 
đạt 100,5% KH, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tổng 
mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 1.824 tỷ đồng, 
đạt 100% KH, tăng 1,3% so với cùng kỳ.
Kinh tế phát triển, đời sống người dân không 
ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người 
năm 2022 đạt 32,2 triệu đồng/người/năm, bằng 
100% KH, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Địa phương 
đã thu hút trên 229.000/159.000 lượt khách 
du lịch, đạt 144% KH, tăng 154,8% so với cùng 
kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 
46,038/40,0 tỷ đồng đạt 115,1% KH, tăng 29,3% 
so với cùng kỳ.
Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, huyện Na Hang 
cũng gặt hái được nhiều thành tựu. Về nông 
nghiệp, huyện Na Hang đã hình thành một số 
vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản 
xuất hàng hóa đặc sản của huyện; tập trung nâng 
cao giá trị, chất lượng hiệu quả sản xuất nông, lâm 
nghiệp hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất 

nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm. Năm 
2022, Na Hang có 9 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 
nâng số sản phẩm OCOP của huyện lên 28 sản 
phẩm (có 1 sản phẩm đã hoàn thiện hồ sơ dự thi 
đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao cấp quốc 
gia). Công tác xây dựng và phát triển thương 
hiệu các sản phẩm đặc sản được đẩy mạnh. Đến 
nay, huyện có sản phẩm chè Shan Tuyết Na Hang 
được cấp chỉ dẫn địa lý; 8 sản phẩm đã được bảo 
hộ nhãn hiệu sản phẩm...
Nhận thấy những tiềm năng lớn về du lịch, địa 
phương đã định hướng phát huy tiềm năng, lợi 
thế và phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh 
tế quan trọng của huyện. Trong đó tập trung triển 
khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU 
ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan 
trọng của huyện Na Hang, giai đoạn 2021-2025. 
Cùng với đó, huyện quan tâm đầu tư kết cấu hạ 
tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các 
điểm du lịch trên địa bàn, các tuyến đường giao 
thông kết nối. Tập trung huy động các nguồn lực, 
xúc tiến thu hút các nguồn vốn đầu tư; khuyến 
khích tạo kiều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ các 
cơ sở lưu trú, homestay, tàu thuyền, ẩm thực.
Trong công tác phát triển hạ tầng, Na Hang luôn 
tập trung, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và triển 
khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế 
hoạch của tỉnh, huyện về quy hoạch, phát triển đô 
thị, kết cấu hạ tầng. Công tác quản lý quy hoạch 
luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện 
theo quy hoạch được duyệt; quy hoạch các khu 
chức năng được triển khai phù hợp với quy hoạch 
chung, chất lượng quy hoạch đảm bảo theo đúng 

quy định. Đến nay, địa phương đã phê duyệt dự 
toán điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị 
trấn Na Hang, huyện Na Hang đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2045; phê duyệt dự toán 
khảo sát, lập quy hoạch chung đô thị mới xã Đà 
Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; xây dựng 
kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn 
thị trấn; tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện các dự 
án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm nâng 
cấp kết cấu hạ tầng thị trấn Na Hang trở thành đô 
thị loại IV. 
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương 
còn dành nhiều chính sách, kế hoạch, hành động 
để phát triển đồng bộ về văn hóa, xã hội, môi 
trường. Huyện tập trung thực hiện việc đổi mới 
phương pháp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong 
công tác quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn, 
tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu 
quả giáo dục, đào tạo ở các bậc học; thực hiện tốt 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa 
chiều năm 2022 giảm 9,89%/năm, vượt mục tiêu 
kế hoạch.
Hiện tại, huyện Na Hang vẫn duy trì 4 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (Năng Khả, Côn Lôn, Hồng 
Thái, Thanh Tương), đạt tỉ lệ 36,4% (đạt kế hoạch 
giao năm 2022). Trong năm, hệ thống y tế các 
tuyến của huyện được củng cố, phát triển và hoàn 
thiện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị y tế hiện đại; chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được 
nâng cao; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 
phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Các chính 
sách, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số 
- kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực. 
Năng lực y tế dự phòng của huyện được nâng 
cao, ngăn chặn nhiều dịch bệnh nguy hiểm, nhất 
là phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Những kết quả tích cực mà huyện Na Hang đạt 
được trong năm 2022 tiếp tục khẳng định hướng 
đi, giải pháp hiệu quả mà huyện đã lựa chọn và 
tạo đà cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
với yêu cầu cao hơn trong thời gian tới. Trong 
năm 2023, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quyết 
tâm cao nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện Na 
Hang sẽ viết tiếp những trang vàng thành tích, 
xây dựng quê hương Na Hang tiếp tục bứt phá đi 
lên, gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn, toàn diện 
hơn trên con đường phát triển.

Chợ đêm Na Hang là không gian để giới thiệu, quảng 
bá các sản phẩm đặc trưng riêng có của địa phương.

Huyện Na Hang
Đón chào năm mới 

với những dấu ấn khó phai

Trung Kiên
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Theo báo cáo của UBND 
thành phố Tam Điệp, năm 
2022, thành phố có 12/12  
chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Đây là năm thứ hai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
lần thứ X nên có ý nghĩa quan trọng, 
tạo nền tảng để thực hiện thành công 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
Cụ thể, sản xuất công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. 
Doanh thu công nghiệp năm 2022 
ước đạt 10.754,3 tỷ đồng (giá thực tế), 
tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021. 
Doanh thu vận tải đường bộ ước đạt 
468,027 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 
cùng kỳ, khối lượng hàng hóa luân 
chuyển ước đạt 105.227 nghìn tấn/
km và khối lượng hành khách luân 
chuyển 45.252 nghìn người/km. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 
4.206,7 triệu đồng tăng 20% so với 
cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị hàng 
xuất khẩu ước đạt 414,014 triệu USD, 
tăng 14,2%; tổng giá trị hàng nhập 
khẩu ước đạt 166,505 triệu USD, 
tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. 
Thu Ngân sách Nhà nước trên địa 
bàn ước thực hiện là 421.201 triệu 
đồng, đạt 191% dự toán tỉnh giao, 
111% dự toán thành phố giao. Chi 
ngân sách cấp thành phố là 1.068.676 
triệu đồng, đạt 169% dự toán giao. 
Tổng số dự án trong kế hoạch đầu 
tư công năm 2022 đã phê duyệt chủ 
trương đầu tư là 46 dự án với tổng 
mức đầu tư là 861,952 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được 
mùa. Năm 2022, thành phố đã tập 
trung chỉ đạo các cấp, các ngành và 
địa phương chủ động thực hiện các 
giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất 
ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, dịch 
bệnh; tập trung chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng 
dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất, thực hiện mô hình sản xuất có 
hiệu quả cao, nâng cao giá trị sản 
xuất/1ha đất canh tác (giá trị sản 
xuất/1ha đất canh tác ước đạt 176,8 
triệu đồng, tăng 34,3 triệu đồng so 
với năm 2021). 
Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Đông 
Xuân là 762,6 ha/711,7 ha, đạt 107% 
kế hoạch, năng suất đạt 63,9 tạ/ha, 
sản lượng đạt 4.873 tấn. Tổng diện 
tích gieo cấy lúa vụ Mùa là 179,25 
ha/179,25 ha, đạt 100% kế hoạch, 
năng suất ước đạt 27,3 tạ/ha, sản 
lượng ước đạt 488 tấn. Tổng diện tích 
cây màu 2 vụ (vụ Xuân và vụ Mùa) 
đạt 1.637,7 ha; tổng diện tích cây lâu 

năm ước đạt 3.879,4 ha. Đồng thời, 
thành phố cũng tích cực hưởng ứng 
chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, 
đến nay toàn thành phố đã trồng 
được 278 nghìn cây các loại, đạt 
100% kế hoạch.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều 
chuyển biến, công tác y tế, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân và phòng chống, 
kiểm soát dịch COVID-19 được thực 
hiện có hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục, 
chất lượng giáo dục các bậc học tiếp 
tục được duy trì và đảm bảo. Thành 
phố tập trung chỉ đạo các trường 
đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy 
tốt, học tốt”, hoàn thành tốt chương 
trình năm học 2021-2022, trong đó 
tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp 
cho 1.018/1.018 học sinh lớp 9, đạt 
100%; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 
năm học 2021-2022 điểm sàn của 
thành phố cao nhất tỉnh. Tổ chức 
Hội nghị biểu dương giáo viên, học 
sinh, sinh viên đạt thành tích cao và 
trao Quỹ Khuyến học, Khuyến tài 
Ngô Thì Nhậm năm học 2021-2022, 
đã biểu dương, trao thưởng cho 180 
giáo viên, học sinh và sinh viên đạt 
thành tích cao với số tiền thưởng 

157.800.000 đồng. Đồng thời tích cực 
xây dựng Đề án Hỗ trợ công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng 
khiếu và khuyến khích tài năng giai 
đoạn 2022-2026 để có những chế 
độ động viên, khuyến khích khen 
thưởng đối với giáo viên và học sinh 
trong các kỳ thi, hội thi.
Các chính sách an sinh xã hội cho hộ 
nghèo, cận nghèo và các đối tượng 
bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và 
kịp thời. Năm 2022, thành phố đã 
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 
tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết và 
trợ cấp, hỗ trợ 11.520 suất quà cho 
các đối tượng với tổng kinh phí là 
3.937,507 triệu đồng; tích cực triển 
khai thực hiện các hoạt động tri ân, 
đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 
kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết 
Trung thu, kỷ niệm 40 năm thành 
lập thị xã (nay là thành phố Tam 
Điệp) đảm bảo phù hợp, thiết thực 
và hiệu quả. 
Đời sống nhân dân ổn định, năm qua, 
thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên 

quan cấp kinh phí trợ cấp khó khăn 
cho 2.086 người lao động và người 
bị cách ly y tế bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 với số tiền 3.810.739.000 
đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho 333 
người lao động theo Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ với số tiền 500.500.000 
đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho 65 
người lao động theo Nghị quyết số 
23/2022/NQ-HĐND tỉnh với số tiền 
85.500.000 đồng. Hỗ trợ kinh phí từ 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh 
xã hội thành phố xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo đối với 18 
hộ gia đình người có công tiêu biểu 
và hộ nghèo trên địa bàn với số tiền 
630 triệu đồng. Đồng thời công tác 
giảm nghèo tiếp tục được quan tâm 
thực hiện, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo 
của thành phố còn 0,53%, là đơn vị 
có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh.
Công tác quy hoạch cán bộ được 
thực hiện đảm bảo các bước, rà soát 
bổ sung cán bộ diện quy hoạch đảm 
bảo cơ cấu, số lượng, điều kiện tiêu 
chuẩn theo quy định. Công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác xây 
dựng, phát triển đảng viên mới, xây 
dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 
được quan tâm. Công tác kiểm tra, 
giám sát được tăng cường, góp phần 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của Đảng.
Công tác cải cách hành chính, cải 
cách tư pháp và phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí triển khai quyết liệt; 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật luôn được chú trọng, góp 
phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, 
kiến nghị của người dân. Tình hình 
an ninh chính trị được giữ vững, trật 
tự an toàn xã hội ổn định. Chủ động 
xây dựng các kế hoạch, phương án 
bảo đảm an ninh chính trị; ra quân 
tấn công trấn áp các loại tội phạm. 
Tăng cường các biện pháp quản lý 
hành chính về trật tự xã hội; tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm 
bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, 
trong đó tập trung xử lý các lỗi vi 
phạm về nồng độ cồn, tải trọng 
phương tiện. Đồng thời, triển khai 
có hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát 
triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 
danh và xác nhận điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 
tích cực triển khai tổng rà soát, kiểm 
tra an toàn phòng cháy chữa cháy 
trên địa bàn toàn thành phố.

TP. Tam Điệp:
Các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022 
đều đạt và vượt kế hoạch Vy Linh - Tri Thức

VỚI QUYẾT TÂM CAO CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, 
SỰ ĐỒNG THUẬN, ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN VÀ NỖ LỰC CỦA 
CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, TÌNH HÌNH 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP (NINH BÌNH) 
TRONG NĂM 2022 TIẾP TỤC CÓ NHIỀU KHỞI SẮC VÀ ĐẠT 
KẾT QUẢ TÍCH CỰC.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc 
mừng thành phố Tam Điệp nhân kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố Tam Điệp).
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Vào một ngày tháng 10/2022, theo 
đường mòn Hồ Chí Minh (HCM) 
chúng tôi trở về Luận Thành, xã đã 
về đích nông thôn mới (NTM) năm 

2019. Xã Luận Thành nay đã “thay da đổi thịt”, 
các công trình kết cấu hạ tầng được quy hoạch 
xây dựng đồng bộ khang trang hơn. Nhà ở dân cư 
được quy hoạch xây mới và chỉnh trang đạt chuẩn 
theo quy định. Trung tâm thương mại Chợ NTM 
(Khe Hạ) sầm uất, khách xa gần ngược xuôi buôn 
bán tấp nập, đông vui. Các ngành nghề lĩnh vực 
dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng 
được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống sinh 
hoạt cho nhân dân trong vùng…
Có thể nói, nhịp sống nơi đây đang hòa cùng 
guồng quay của sự đổi mới, phát triển đất nước. 
Khát vọng Luận Thành phấn đấu trở thành đô thị 
văn minh hiện đại đang dần đạt được. Dự án quy 
hoạch đô thị xã Luận Thành đã được phê duyệt, 
chờ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 
Hóa công nhận xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 và 
đạt xã NTM nâng cao. 
Về Luận Thành, chúng tôi có buổi làm việc với 
ông Lê Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy xã. Ông Bình 
khẳng định: “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu 
nhưng không có điểm dừng. Phương châm chỉ 
đạo nhất quán của Ban Thường vụ tiếp tục giữ 
vững nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí đã đạt 
được. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, cán bộ 
và nhân dân đoàn kết một lòng, nỗ lực quyết tâm 
phấn đấu vươn lên đạt xã NTM kiểu mẫu theo lộ 
trình kế hoạch đề ra…”.
Trong chặng đường gần 10 năm (2011- 2019) thực 
hiện chương trình xây dựng NTM, điểm nổi bật 
của Luận Thành là từ dân vận 
khéo, cách làm hay, quy chế 
dân chủ được phát huy cùng 
với thực hiện chủ trương đúng 
Nghị quyết. Năm 2019, xã về 
đích NTM trước thời gian so 
với kế hoạch đề ra, đồng thời 
nằm trong Top 2 xã đạt NTM 
của huyện. Đưa chúng tôi đi 
thực tế, ông Lê Hữu Cường - 
Phó Bí thư Thường trực giới 
thiệu khái quát vài nét về tình 
hình kinh tế - xã hội ở địa 
phương: “Luận Thành là xã 
miền núi của huyện Thường 
Xuân, nằm về phía Tây Nam, 
cách trung tâm huyện 18km 
và cách TP. Thanh Hóa 65km. 
Toàn xã có tổng diện tích tự 
nhiên 3.402,8 ha; trong đó: 
đất lâm nghiệp 2.397,87 ha; 
đất sản xuất nông nghiệp 
401,06 ha… Dân số có 6.960 
nhân khẩu, gồm 1.893 hộ với 

3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sống chung 
dưới mái nhà đại đoàn kết như anh em một nhà”. 
Trở về đến thôn, chúng tôi gặp bà con ai nấy đều 
vui mừng phấn khởi. “Cảm ơn Đảng và Chính 
phủ, chương trình xây dựng NTM đã đem lại một 
vùng quê có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất văn 
hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng 
lên rõ rệt. Số hộ khá và giàu ngày càng nhiều, hộ 
nghèo còn lại chỉ là số ít thuộc đối tượng đặc biệt 
khó khăn…”, ông Cường chia sẻ.
Ông Bùi Văn Quyết, Bí thư - Trưởng thôn Minh 
Sơn và bà Hà Thị Thủy, Bí thư - Trưởng thôn Cao 
Tiến hào hứng cho biết: “Trong quá trình triển 
khai chương trình xây dựng NTM, tuy bước đầu 
thôn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao kịp thời của các lãnh đạo xã, 
động viên về tinh thần, hỗ trợ về vật chất và có 
chính sách kích cầu cho các công trình dưới thôn, 
đã tạo thêm sức mạnh để bà con hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Với khí thế phong trào thi đua sôi nổi, 
nhân dân đoàn kết đồng lòng chung tay xây dựng 
thôn NTM, chúng tôi rất vui mừng vì đã góp phần 
cho xã đạt 8/8 thôn đạt thôn NTM….”.
Có thể nói, chương trình xây dựng NTM ở Luận 
Thành đã đến đích, đem lại sự đổi mới căn bản 
toàn diện về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 
theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. Nhân dân vui mừng phấn khởi, niềm 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nhân lên. Điều 
ghi nhận về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng 
là đạt mục tiêu “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách”, trong đó vai trò người đứng đầu tổ chức 
Đảng và chính quyền, đã tạo được bước đột phá 
mạnh mẽ, quyết liệt “đi trước đón đầu”, dám nghĩ 

dám làm, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân. 
Nêu cao tinh thần đoàn kết, sức mạnh từ sự đồng 
thuận, “ý Đảng lòng dân” cùng hội tụ tạo tiền đề 
vững chắc để Luận Thành vượt khó đi lên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm.
Niềm vinh dự và tự hào Luận Thành chính là 
được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, 
UBND tỉnh, UBND huyện Thường Xuân… trao 
tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương 
lao động Hạng Ba, Bằng khen, Cờ thi đua, giấy 
khen và nhiều phần thưởng khác dành cho tập 
thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc. 
Phát huy thành tích đã đạt được, toàn Đảng toàn 
dân, toàn quân cùng một ý chí đoàn kết, nỗ lực 

phấn đấu vươn lên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 
những năm tiếp theo; xây dựng 

Luận Thành đạt xã NTM 
kiểu mẫu và đô thị văn 
minh giàu đẹp, nhân dân 

ấm no, hạnh phúc.

Ông Lê Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy xã Luận Thành.

Thanh Hóa: 
Dấu ấn của Đảng bộ 

xã Luận Thành
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt hiệu quả của cấp ủy Đảng, Luận Thành sớm đưa nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình an ninh chính trị, an ninh xã hội tiếp tục 
được ổn định, kinh tế tăng trưởng khá… tạo tiền đề nền tảng vững chắc để Luận 
Thành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022.

Ngọc Lanh
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Được thành lập theo Quyết 
định số 1608/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 10 năm 2019 
của Uỷ ban nhân dân huyện 

Tây Giang, BQL rừng phòng hộ huyện 
Tây Giang được giao nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ rừng và thực hiện dự án nằm ở 
phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam với 
tổng diện tích 50.572,06 ha trải dài từ xã 
Avương đến biên giới Việt - Lào. Đây là 
nơi có hệ sinh thái rừng nhiệt đới, nguồn 
tài nguyên rừng và tính đa dạng sinh học 
vô cùng phong phú cùng sự hiện diện 
của các loài động vật có giá trị nằm trong 
Sách Đỏ Việt Nam như: Voọc Chà vá 
chân nâu, Tê tê, Mang lớn… và thực vật 
như: Lim, Pơmu, Đỗ quyên, Thông tre, 
Giỗi…
Nhận thức được tầm quan trọng của rừng 
đối với sự phát triển của địa phương và 
được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên 
của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương, do đó công tác quản lý bảo vệ 
rừng là mục tiêu và nhiệm vụ chính của 
BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang.
Để bảo vệ tốt tài nguyên rừng, trong triển 
khai thực hiện kế hoạch công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, hàng năm, BQL chú trọng 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức, kịp thời 
giao khoán cho cộng đồng bảo 
vệ rừng. Mặt khác, phân công 
nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, 
thực hiện khoán việc, khoán 
sản phẩm đến người lao động. 
Thiết kế và chỉ đạo thi công các 
hạng mục trồng rừng, chăm sóc, 
khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tu sửa, 
xây dựng đường băng cản lửa, chòi 
canh, hệ thống bảng tuyên truyền.
Bên cạnh đó, lãnh đạo BQL đã tích 
cực phối hợp với chính quyền địa 
phương, các lực lượng chức năng 
tổ chức tuyên truyền vận động 
nhân dân ký cam kết thực hiện 
Luật Bảo vệ, phát triển rừng, 
Luật PCCC, hoàn thiện các 
phương án quản lý, bảo vệ 
rừng, phòng cháy chữa cháy 
rừng (PCCCR), phòng chống 
bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; tăng 
cường tuần tra, truy quét, ngăn 
chặn hiệu quả việc chặt phá rừng, lấn 
chiếm rừng trái phép; chỉ đạo lực lượng 
cán bộ ở 4 trạm, 1 tổ cơ động tuần tra 
trực thuộc đơn vị đẩy mạnh công tác 
nắm tình hình, tuần tra, đẩy đuổi các đối 
tượng xâm nhập vào rừng.

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng kết 
hợp với các thiết bị, dụng cụ đo vẽ, cập 
nhật cần thiết như máy vi tính cá nhân, 
máy định vị vệ tinh, máy tính bảng để 
khoanh vẽ các lô rừng có biến động. Qua 
đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 
có thể nắm rõ tình hình chung về diễn 
biến rừng.
Song song với đó, công tác phòng cháy 
chữa cháy rừng luôn được BQL quan 
tâm và chủ động theo phương châm “4 
tại chỗ”; chủ động phối hợp cùng UBND 
các xã, ban, ngành có liên quan tại địa 
phương, kiểm lâm địa bàn, Ban Nhân 
dân thôn, cộng đồng nhận khoán BVR tổ 
chức các đợt kiểm tra công tác phát đốt 
nương rẫy của các hộ gia đình trên địa 
bàn xã, cắm bảng cấm phát đốt tại khu 
vực phát rẫy của các hộ gia đình gần với 
rừng tự nhiên.
Thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo 
dục những quy định 
của pháp luật nâng 
cao ý thức, trách 
nhiệm của 
người dân 

trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, ngăn chặn hành 
vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, đình chỉ và báo cáo 
kịp thời các trường hợp phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên 
để làm nương rẫy.
Nhờ đó, các hành vi xâm hại rừng phần lớn đã được phát 
hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng; công tác phối - kết hợp 
giữa các lực lượng trong quản lý bảo vệ rừng, PCCCR được 
triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả cao; nạn phá rừng tự 

nhiên được ngăn chặn; nâng cao năng suất và chất lượng 
rừng trồng, môi trường sinh thái được bảo vệ tốt 

hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, BQL rừng phòng hộ 

huyện Tây Giang luôn thực 
hiện tốt công tác tuần tra, 
truy quét, chống chặt phá 
rừng và theo dõi địa bàn. 
Đẩy mạnh công tác trồng 

rừng phân tán, trồng rừng tập 
trung và công tác chăm sóc, bảo 

vệ rừng trồng đặc biệt được chú 
trọng quan tâm.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, trong quá trình 
hình thành và phát triển, BQL đã 
có nhiều thành tích trong công 
tác quản lý bảo vệ rừng, thường 
xuyên chăm lo đến đời sống và 
nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho các cán bộ, 
viên chức và người lao động. 
Không ngừng nâng cao vai 
trò, tầm quan trọng và sức 

ảnh hưởng của BQL, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của đơn vị.
Với việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ 

rừng trên lâm phần phụ trách, BQL rừng phòng hộ 
huyện Tây Giang đã tích cực góp phần nâng cao chất lượng, 

trữ lượng, độ che phủ rừng trên địa bàn, phát huy được hiệu 
quả của rừng phòng hộ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang
Đảm bảo tốt công tác bảo vệ rừng
Là một trong những đơn vị chủ rừng, đại diện cho Nhà nước, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật trên lâm phận được giao, trong quá 
trình hoạt động, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ban 
Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 
luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng 
phát triển, từng bước tiến tới những thành công cùng các thành tựu 
bứt phá mới đáng tự hào.

LLCT BVR phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn 
kiểm tra diễn biến rừng tại xã Lăng.

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang.

Phùng Sơn
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Những nỗ lực đáng ghi nhận
Thực hiện Quyết định 502/QĐ-
UBND ngày 23/2/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay 
trên địa bàn có hơn 54.346 ha rừng 
luồng, vầu, nứa. Chỉ tính riêng giai 
đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, 
huyện đã phục tráng 2.226 ha; làm 
mới 13km đường lâm nghiệp. Tính 
đến nay, toàn huyện đã thâm canh 
được 2.000 ha rừng luồng và các cây 
họ tre; xây dựng trên 3.000 ha rừng 
vầu, luồng, nứa được cấp chứng chỉ 
FSC, đủ điều kiện xuất khẩu, mở ra 
cơ hội tiêu thụ với sản lượng lớn và 
nâng cao giá trị kinh tế cho vùng 
nguyên liệu. 
Hiện nay, mỗi năm diện tích rừng 
luồng cho khai thác trên 8,3 triệu 
cây. Đây là điều kiện để huyện Quan 
Sơn thu hút các doanh nghiệp đầu tư 
chế biến lâm sản thúc đẩy kinh tế - 
xã hội (KT-XH) phát triển.
Cùng với việc nâng cao năng suất, 
chất lượng các loại cây luồng, vầu, 
nứa, huyện Quan Sơn cũng chú 
trọng tới việc rà soát, bổ sung, điều 
chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH, 
ưu tiên bố trí mặt bằng phù hợp để 
các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất, 
chế biến. Trong đó, ưu tiên thu hút 
các doanh nghiệp chế biến sâu lâm 
sản nhằm khai thác hiệu quả vùng 
nguyên liệu luồng, vầu, nứa, nhất là 
những doanh nghiệp có công nghệ 
cao, có năng lực tài chính thực hiện 
dự án sản xuất.
Hiện nay, huyện Quan Sơn có 70 
doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm 
sản đang hoạt động. Các cơ sở này 
tập trung chủ yếu trong lĩnh vực 
sản xuất, chế biến các sản phẩm từ 
luồng, vầu, tạo việc làm cho gần 
1.800 lao động, với thu nhập trung 
bình 5 triệu đồng/người/tháng, góp 
phần quan trọng trong chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ở địa phương. 

Ông Trương Trọng Tuấn, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Quan Sơn, cho 
biết: Xác định phát triển lâm nghiệp 
gắn với chế biến là hướng đi bền 
vững, huyện Quan Sơn chú trọng 
phát triển vùng nguyên liệu theo 
chiều sâu. Những năm gần đây, 
UBND huyện đã chỉ đạo các xã 
tuyên truyền, vận động người dân 
quan tâm phục tráng, cải tạo rừng 
luồng, vầu; xây dựng quản lý rừng 
bền vững theo chứng chỉ FSC gắn 
với xây dựng thương hiệu các sản 
phẩm lâm nghiệp để khai thác có 
hiệu quả cao hơn. Tạo môi trường 
thuận lợi thu hút đầu tư đối với các 
cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm 
lâm sản quy mô lớn, công nghệ tiên 
tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 
Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp 
tục tuyên truyền nâng cao nhận thức 
thúc đẩy hình thành mô hình quản 
lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn 
FSC, phát triển và nhân rộng các mô 
hình liên kết theo chuỗi giá trị giữa 

người trồng rừng và doanh nghiệp 
chế biến.

Định hướng phát triển kinh tế năm 
2023
Bên cạnh một số thành tựu đạt được, 
Hội nghị ủy viên UBND huyện Quan 
Sơn đã góp ý dự thảo kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội năm 2023, đã đề 
ra những mục tiêu và nhiệm vụ cần 
hoàn thành trong năm 2023. 
Theo đó, mục tiêu trong năm 2023, 
các phòng, ban, ngành tập trung 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân 
dân duy trì, khôi phục và phát triển 
sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng 
giá trị sản xuất ước đạt là 14% (giá 
so sánh 2010); giá trị sản xuất nông, 
lâm, nghiệp và thủy sản tăng 8,7%; 
công nghiệp - xây dựng tăng 23,2%; 
dịch vụ tăng 13,9%. Cơ cấu kinh tế 
tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, 
tỷ trọng nông, lâm, thủy sản chiếm 
36,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 
24,9%; dịch vụ chiếm 39%. 

Chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo 
hướng lấy lâm nghiệp, chăn nuôi 
là thế mạnh, khơi dậy và phát huy 
hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với 
thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng 
kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo động 
lực cho giảm nghèo bền vững và xây 
dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo 
30,89%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% 
(theo chuẩn nghèo mới). Số xã, thị 
trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế tiếp 
tục duy trì là 12/12 xã (đạt 100%). Tỷ 
lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí về 
ATTP đạt 92% (11/12 xã, thị trấn). 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng giảm dần từ 15% trở xuống. 
Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia từ 
68,29% trở lên (28/41 trường). 
Tiếp tục cải cách hành chính, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước, phát triển toàn diện các lĩnh 
vực văn hoá, xã hội và các chính sách 
an sinh, đảm bảo sự hài hòa phát 
triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi 
trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng 
phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, duy trì tỷ lệ 
xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an 
ninh trật tự đạt 80% trở lên, giữ vững 
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; theo dõi sát tình hình diễn biến 
dịch bệnh có giải pháp ứng phó kịp 
thời, hiệu quả, không bị bất ngờ.
Với những gì Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân huyện Quan Sơn đã làm 
được, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng 
vào sự phát triển vượt bậc của huyện 
Quan Sơn trong thời gian tới. Từ đó, 
hướng đến đưa huyện Quan Sơn trở 
thành điểm sáng, động lực chính cho 
sự đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Vận dụng tốt điều 
kiện tự nhiên sẵn có, thời 
gian qua chính quyền và 
người dân huyện Quan Sơn 
(tỉnh Thanh Hóa) đã nghiêm 
túc thực hiện những kế hoạch 
đề ra, lấy lâm nghiệp gắn với 
chế biến làm mục tiêu trọng 
tâm trong sự phát triển kinh 
tế vùng, từ đó mở ra nhiều cơ 
hội, thu hút nguồn vốn đầu 
tư trong và ngoài nước, bước 
đầu gặt hái được những kết 
quả khả quan.

Huyện Quan Sơn: Huyện Quan Sơn: 

LLẤYẤY PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP  PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 
ÀM HƯỚNG ĐI BỀN VỮNGÀM HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG

Toàn cảnh Hội nghị Ủy viên UBND huyện Quan Sơn 
góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Đẩy mạnh hoạt động lâm nghiệp chế biến tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Ngô Huy - Thanh Tùng



Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên là một 
trong những khu rừng đặc dụng quan 
trọng của Việt Nam, cũng là điểm du 
lịch sinh thái hấp dẫn của Việt Nam. Để 
giữ gìn và bảo tồn hệ động, thực vật quý 
hiếm của VQG cũng như phát triển kinh 
tế địa phương có phần đóng góp không 
nhỏ của Trung tâm Giáo dục Môi trường 
và Dịch vụ môi trường (GDMT&DVMT) 
Hoàng Liên.

Đẩy mạnh hoạt động du lịch
Năm 2022 được đánh giá là năm còn nhiều khó 
khăn đối với ngành du lịch nói chung, VQG 
Hoàng Liên nói riêng bởi nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. Để khắc phục tình trạng 
khó khăn chung, với mục tiêu làm tăng lượng 
khách tham quan đến với VQG Hoàng Liên, công 
tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh nhằm phát triển 
du lịch đã được trung tâm đặt lên vị trí hàng đầu. 
Cụ thể: Thường xuyên duy trì hoạt động phòng 
trưng bày đa dạng sinh thái, hình ảnh đa dạng 
các điểm du lịch. Cập nhật thông tin trên fanpage 
và website các hoạt động marketing, tour du lịch 
thể thao mạo hiểm canyoning. Phát triển fanpage 
Hoang Lien Ecotourism phục vụ cung cấp thông 
tin, hình ảnh về hoạt động du lịch của VQG. Kết 
hợp với Công ty lữ hành Viettrekking để xây 
dựng phương án khai thác mô hình kinh doanh 
du lịch thể thao mạo hiểm trượt thác nước. Thực 
hiện đi khảo sát tuyến Nam Cang Ho Tao phục 
vụ xây dựng tuyến du lịch mới... Bên cạnh việc 
liên kết cùng các doanh nghiệp , công ty du lịch… 
Trung tâm còn phối hợp với các phòng trong 
đơn vị tổ chức chuyến làm việc với Trung tâm 
GDMT&DVMT Cúc Phương, làm việc với Sở Văn 
hóa, Trung tâm huấn luyện thể thao - Sở Văn hóa 
tỉnh Lào Cai…
Do sự nở rộ của du lịch và các hoạt động khai thác 
lâm thổ sản của người dân, Vườn Quốc gia Hoàng 

Liên đứng trước nguy cơ bị xâm hại, biến 
thành bãi rác. Ý thức giữ 

gìn cảnh quan, môi trường của một bộ phận 
khách du lịch, người dân địa phương chưa cao, 
vẫn còn tình trạng lén lút vứt rác bừa bãi tại một 
số điểm nghỉ, phá hoại công trình phục vụ du lịch 
dẫn đến tác động xấu cho môi trường ảnh hưởng 
lớn đến mỹ quan của không gian du lịch… Do 
vậy công tác quản lý môi trường cũng được Trung 
tâm thực hiện nghiêm túc. Chú trọng vào công 
tác tuần tra, kiểm soát tình hình vệ sinh, đôn đốc 
nhân viên hợp đồng thu dọn vệ sinh trên điểm 
du lịch trong phạm vi quản lý theo định kỳ, đảm 
bảo công tác an toàn cho du khách và vệ sinh môi 
trường. Tổng vệ sinh điểm nghỉ 2200m đến 2800m 

tuyến Trạm tôn - Fansipan - Trạm tôn. Tổ chức 
tuyên truyền về giáo dục bảo vệ môi trường 

cho học sinh các xã vùng lõi và vùng đệm 
Vườn Quốc gia Hoàng Liên, cho người 
dân các xã...
Ngoài ra công tác tổ chức, công tác kinh 
tế tổng hợp cũng được Ban Giám đốc 
Trung tâm cùng toàn thể cán bộ nhân 
viên thực hiện nghiêm túc, bám sát với 
thực tiễn, luôn chủ động trong công 
việc cùng với sự quan tâm, chỉ đạo 

kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám 
đốc VQG Hoàng Liên. Tuy gặp 

nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng đơn vị vẫn thực 

hiện tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm. Góp phần 

vào việc bảo tồn hệ 
sinh thái VQG và 
phát triển kinh tế 
cho địa phương, 
trong đó tập trung 

phát triển ngành 
du lịch, tạo công ăn 

việc làm và nâng cao 
thu nhập cho người dân. 

Các hoạt động chuyên môn tiếp tục được chú 
trọng
Vào những tháng cuối năm 2022, tình hình dịch 
bệnh COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát nên 
sang đầu năm 2023, ngành du lịch nói chung sẽ 
có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đây là cơ hội cho việc 
quảng bá các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn 
đã và đang có ở VQG Hoàng Liên như du lịch ở 
Sa Pa, đỉnh Fansipan, suối Vàng - thác Tình yêu, 
đỉnh núi Nam Kang Ho Tao… tới khách du lịch 
trong nước cũng như quốc tế. 
 Về định hướng công việc trong thời gian tới, ông 
Nguyễn Văn Chỉnh - Giám đốc Trung tâm Giáo 
dục Môi trường và Dịch vụ Hoàng Liên nhấn 
mạnh: Ban Giám đốc trung tâm tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phát triển du lịch, công tác giáo dục và 
môi trường cũng như công tác kinh tế tổng hợp 
để khắc phục khó khăn, tồn tại và hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Nhiều giải pháp được đưa 
ra như tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý 
khách du lịch để đảm bảo tăng thu cho Ngân sách 
Nhà nước và an toàn cho du khách. Phát triển 
website dulichsinhthaihoanglien.com, thiết lập 
cổng thông tin tiếng Anh, tư vấn trực tuyến trên 
Zalo, Youtube, tăng thứ hạng website và lượt truy 
cập. Tiếp tục tham mưu, xây dựng “Đề án Thu 
phí tham quan đỉnh Fansipan thuộc Vườn Quốc 
gia Hoàng Liên, giai đoạn 2021-2025” và xây dựng 
hồ sơ công nhận điểm du lịch đỉnh Fansipan. Xây 
dựng cảnh quan phục vụ khách du lịch trên tuyến 
suối Vàng - thác Tình yêu bằng các hình thức: quà 
lưu niệm chóp fansipan, các biển tuyên truyền, 
quảng bá … Đặc biệt là thực hiện tuần tra, kiểm 
tra định kỳ, thường xuyên nắm tình hình cơ sở vật 
chất, vệ sinh, môi trường, đôn đốc nhân viên hợp 
đồng thu dọn vệ sinh trên các tuyến, điểm du lịch 
trong phạm vi quản lý, đảm an toàn cho du khách 
và vệ sinh môi trường. 

Ông Nguyễn Văn Chỉnh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Hoàng Liên.

Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên:
Khẳng định vai trò trong bảo tồn 
và phát triển VQG Hoàng Liên

Việt Dũng

Đỉnh Fansipan thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên - một điểm thu hút Đỉnh Fansipan thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên - một điểm thu hút 
du lịch nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước.du lịch nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. 35
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Sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, phát 
huy lợi thế để phát triển kinh tế

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 
với sự đồng sức, đồng lòng của cả một hệ thống 
chính quyền, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội  
của thị xã Sa Pa vẫn đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Cụ thể, có 51/52 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Chỉ 
đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt 3 Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã đạt tiến 
độ theo kế hoạch chung của tỉnh và thị xã. Tiếp 
tục thực hiện các quy hoạch xây dựng (quy hoạch 
phân khu, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm 
dân cư nông thôn...); công tác nâng cấp, chỉnh 
trang đô thị Sa Pa để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm chào 
mừng 120 năm du lịch Sa Pa được chú trọng triển 
khai; đẩy mạnh khai thác phát triển du lịch với các 
tài nguyên du lịch đặc trưng, tổ chức các hoạt động 
lễ hội theo mùa với nhiều hoạt động phong phú, 
đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và 
mang nét đặc trưng riêng của Sa Pa thu hút đông 
đảo khách du lịch đến với địa bàn và tham gia trải 
nghiệm. 
Sản xuất nông nghiệp chú trọng các loại cây trồng 
có hiệu quả kinh tế cao (cây hoa, rau trái vụ, dược 
liệu, cây chè…), tích cực mở rộng sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chương trình 
OCOP được triển khai tích cực; duy trì các cơ sở 
nuôi cá nước lạnh hoạt động kinh doanh ổn định; 
giá trị canh tác trên một ha đất canh tác tăng vượt 
trội, đạt 135 triệu đồng/ha.... 
Công tác quản lý đất đai và thu hồi đất, GPMB các 
công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được 
tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan 
tâm; cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư 
đồng bộ, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm được quan tâm triển khai; các giải pháp thực 
hiện giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ giảm nghèo 
trong năm của thị xã đạt 7,26%; công tác cải cách 
hành chính được quan tâm chỉ đạo triển khai, đặc 
biệt là về tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ công chức, 
viên chức, người lao động, giải quyết thủ tục hành 
chính; an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 
thông được bảo đảm.
Trong năm qua, ngành dịch vụ - du lịch có nhiều 
biến động và thích ứng theo tình hình dịch bệnh; 
các sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức đặc sắc, 
thu hút lượng lớn khách du lịch với tín hiệu phục 
hồi khả quan. Tính hết năm 2022, Sa Pa đã tổ chức 
thành công lễ hội 5 mùa gồm: Lễ hội mùa Xuân, Lễ 
hội mùa Tình yêu, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội mùa Thu 
và Lễ hội mùa Đông. Với chuỗi sự kiện, lễ hội kéo 
dài suốt năm, Sa Pa đã đón 2,43 triệu lượt khách, 
tổng thu từ khách du lịch đạt 7.125 tỷ đồng. Ước hết 
năm 2022, thị xã Sa Pa sẽ đón 
trên 2,5 triệu lượt khách, 
đạt và vượt chỉ tiêu 
kế hoạch giao, 
tăng 1,87 
t r i ệ u 

lượt so với năm 2021.
Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
trên địa bàn: 13,8% (tăng 12,02% so với năm 2021, 
tăng 1,73% so với thời kỳ ổn định năm 2019). Tăng 
cơ cấu và giá trị ngành kinh tế thương mại - dịch 
vụ, giảm ngành công nghiệp - xây dựng và ngành 
nông - lâm nghiệp - thủy sản. Về cơ cấu kinh tế, 
nông - lâm - thủy sản chiếm 17,15%, giảm 2,16 % 
so với năm 2021; công nghiệp - xây dựng chiếm 
30,98%, giảm 4,18 % so với năm 2021; thương mại 
- dịch vụ chiếm 51,86 %, tăng  6,42 % so với năm 
2021. Tổng thu nhập GRDP bình quân đầu người 
105,19 triệu đồng/năm, tăng 32,59 triệu đồng so 
với năm 2021. Thu nhập bình quân 10 xã vùng 
nông thôn 33,86 triệu đồng, tăng 1,48 triệu đồng so 
với năm 2021.
Năm 2022 được đánh giá là năm kinh tế phát triển 
nhanh, mạnh về du lịch, lượng khách du lịch đến 
địa bàn tăng, cùng với đó áp lực về vấn đề quản lý 
trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đất đai; kiểm soát 
thị trường, hàng hóa và đảm bảo an ninh chính trị 
- trật tự an toàn xã hội cũng tăng. Thị xã Sa Pa vẫn 
đang nằm trong nhóm địa phương có tiềm năng 
nhưng chưa khai thác hết tiềm lực kinh tế, tỷ lệ hộ 
nghèo còn cao, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh 
phát sinh các vấn đề mới ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự và các vấn đề xã hội. Chưa có cơ chế, chính 
sách đặc thù cho thị xã Sa Pa để tạo động lực nhằm 
khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
  Do vậy đòi hỏi thị xã Sa Pa cần tăng cường quản 
lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường cải cách 
hành chính, sắp xếp bộ máy; nâng cao năng lực của 
chính quyền cấp huyện, cấp xã; quyết liệt phòng 
chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; 
đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác cùng phát 

triển; xây dựng thương hiệu “Sa Pa sạch - văn 
minh - thân thiện”.

Giữ vững vai trò, nhiệm vụ góp phần 
phát triển kinh tế địa phương
Năm 2023, thị xã Sa Pa xác định 
là năm có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc đẩy mạnh phát triển 
kinh tế khi bước vào giai đoạn 
phục hồi và tăng trưởng sau đại 
dịch COVID-19, đồng thời đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thị xã XXIII và Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-
2025. Những lợi thế của thị xã, những 

thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng an ninh năm 2022, là tiền đề vững chắc 
để thị xã Sa Pa sớm phục hồi và phát triển trong 
thời gian tới.
Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa 
đánh giá cao những kết quả mà Sa Pa đã đạt được 
trong năm qua; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện từ cấp ủy, chính quyền đến các cơ 
quan nội chính đều rất kịp thời, hiệu quả và được 
thực hiện rất quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, 
đặc biệt đã phát hiện và xử lý kịp thời một số vụ 
việc phát sinh trên địa bàn… Trong thời gian tới, 
đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục lãnh chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 
tại địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn và giải quyết kịp thời 
không để tạo thành điểm nóng.
Về định hướng công việc trong thời gian tới, ông 
Liễn nhấn mạnh: Ngoài việc giữ vững vai trò, chức 
năng, UBND thị xã Sa Pa cần phát huy những 
thành tựu đạt được của năm 2022, khắc phục các 
khó khăn chung, phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đặc 
biệt là phải bám sát chủ đề năm 2023 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ thị xã đã đưa ra đó là “Đoàn kết - kỷ 
cương - sáng tạo - quyết liệt - phát triển”. 
Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cũng đưa 
ra một loạt các giải pháp để phát triển kinh tế địa 
phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân trên địa bàn thị xã như huy động và sử dụng 
hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, 
bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi 
thế của thị xã cho phát triển, trong đó phát triển du 
lịch dịch vụ - thương mại là trung tâm; phát triển 
nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nền 
tảng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
ổn định, bền vững; đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện 
đại, đồng bộ. 
Ngoài ra, cần tập trung nguồn lực thực hiện 3 
nhiệm vụ trọng tâm, 4 lĩnh vực trọng điểm, 5 địa 
bàn trọng tâm và 6 giải pháp. Tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng 
nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững” hướng 
trọng tâm vào các phong trào phát triển sản xuất 
nâng cao thu nhập cho người dân, làm đường giao 
thông nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn… 
nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh để thị xã ngày càng vững mạnh 
hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng 
tỉnh Lào Cai thành một điểm sáng mới về phát 
triển kinh tế. 

UBND thị xã Sa Pa - Lào Cai: 
“Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo 

- quyết liệt - phát triển”
Với lợi thế khí hậu nhiệt đới ẩm, 
ôn đới, không khí mát mẻ quanh 
năm và đặc biệt, Sa Pa là một trong 
những địa điểm hiếm hoi có tuyết 
rơi tại Việt Nam. Do vậy thị xã Sa Pa 
có nhiều cơ hội và điều kiện để phát 
triển kinh tế nhất trong lĩnh vực du 
lịch và nông nghiệp. Trong những 
năm gần đây thị xã đã có sự đổi mới 
mạnh mẽ và phát triển vượt bậc về 
kinh tế xã hội với nhiều thành tựu đáng 
chú ý.

Việt Dũng

Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch 
UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Một góc thị xã Sa PaMột góc thị xã Sa Pa



Bước sang năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đảng, sự điều hành quyết liệt năng động, sáng 

tạo của chính quyền, kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội luôn được củng cố giữ vững, Luận Khê 
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đạt xã 
nông thôn mới (NTM) trước thời gian quy định. 
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Từ UBND huyện Thường 
Xuân, theo đường mòn Hồ 
Chí Minh đến Km K519B rẽ 
phải, chúng tôi phải vượt 

qua con đường ngoằn ngoèo, men 
theo triền núi hiểm trở mới tới được 
xã Luận Khê. Có thể nói địa hình 
Luận Khê phức tạp, nhiều đồi núi, 
dốc cao, lắm khe suối, đường giao 
thông về thôn, bản còn gian nan vất 
vả, đa phần nhân dân phải qua tràn, 
cầu cống, đặc biệt về mùa mưa lũ khi 
nước lớn, một số thôn bị cô lập ảnh 
hưởng đến sản xuất sinh hoạt. Do 
làm tốt công tác phòng chống thiên 
tai, chính quyền xã đã giảm thiểu 
đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt 
gây ra.
Luận Khê là xã miền núi vùng sâu 
vùng xa, thuộc xã 135 và 30A của 
Chính phủ. Xã nằm về phía Nam, 
cách trung tâm huyện 28km và cách 
TP. Thanh Hóa 115km. Toàn xã có 
tổng diện tích tự nhiên 5.664,84 ha. 
Trong đó diện tích đất lâm nghiệp 
3.984,84 ha, đất trồng lúa nước 292,08 
ha và còn lại một số đất khác… Dân 
số có 6998 nhân khẩu, gồm 1600 hộ, 
trong đó dân tộc Thái chiếm 97%. 
Căn cứ vào địa hình thực tế, xã được 
cơ cấu thành lập 10 đơn vị thôn để 
thuận tiện cho công tác quản lý hành 
chính và tiện cư tiện canh. 
Những năm thập kỷ 80-90 trở về 
trước, Luận Khê thuộc xã đặc biệt 
khó khăn. Hàng năm, Luận Khê dựa 
vào Nhà nước hỗ trợ lương thực và 
một số mặt hàng khác, cùng với đó, 

trình độ dân trí còn thấp, vẫn duy 
trì các hủ tục lạc hậu, sản xuất manh 
mún, tập quán du canh du cư của 
đồng bào Thái đã có từ xa xưa. Các 
công trình cơ sở hạ tầng đơn sơ thiếu 
thốn, con em đến tuổi đi học không 
chịu đến lớp, khi trưởng thành chỉ 
biết đi làm nương rẫy. Cái đói nghèo 
cứ đeo bám dai dẳng người dân nơi 
đây, thời gian đó, Luận Khê “khó 
chồng khó”.
Dưới “ánh sáng” Nghị quyết của 
Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới 
do Đảng lãnh đạo và khởi xướng, 
song song với việc Đảng và Nhà 
nước ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách hỗ trợ đồng bào vùng 
cao, nhằm giúp đỡ đồng bào miền 
núi tiến kịp miền xuôi, các chương 
trình và dự án được thực thi như: 
Chương trình 135, Chương trình 30A 
của Chính phủ, Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xóa nghèo bền vững 
và Chương trình xây dựng NTM…. 
Luận Khê đã được Nhà nước đầu tư 
hỗ trợ nguồn vốn xây dựng các công 
trình kết cấu hạ tầng như: công sở, 
điện, đường, trường và trạm y tế… 

đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
Lịch sử sang trang, thời cơ vận hội đến với Luận Khê, chặng đường 30 năm 
xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng, nhân 
dân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội qua các 
nhiệm kỳ, nhân dân vui mừng phấn khởi xây dựng NTM là chủ trương lớn 
của Đảng đã làm thay đổi căn bản toàn diện về nông nghiệp nông thôn và 
nông dân. Đời sống vật chất văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện 
nâng lên rõ rệt. Tổng kết năm 2021 và sơ kết 9 tháng năm 2022, năm bản lề 
thực hiện Nghị quyết Đại hội, Luận Khê đã sớm đưa Nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, là 
tiền đề để Luận Khê phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao 
năm 2022. 
Về Luận Khê, đâu đó còn vang vọng tiếng hát, xốn sang lòng người: 

“Điện sáng lung linh thấy trong lòng trẻ lại
 Cuộc đời đẹp tuyệt vời, hạnh phúc mãi sinh sôi

 Ai đem no ấm cho đời
 Chính Đảng thân yêu mở đường tương lai rạng rỡ…”

(Bài ca Luận Khê hôm nay - Sáng tác: Lanh Ngọc)

Xây dựng NTM ở Luận Khê với bước đi vững chắc, không nóng vội về thành 
tích, lãnh đạo xã căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương để phân 
kỳ đầu tư xây dựng cho từng giai đoạn đạt hiệu quả cao. Theo ông Vi Thanh 
Bình, Bí thư Đảng ủy Luận Khê: Xã luôn bám theo phương châm chỉ đạo 
nhất quán của Ban Thường vụ là dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc 
đó đảm bảo yêu cầu chất lượng và kỹ thuật. Điều căn cốt là dựa vào dân, 
lấy thôn bản là nền tảng, xây dựng chi bộ Đảng là “pháo đài” xung kích đi 
đầu trong xây dựng NTM. Theo đó, Luận Khê tập trung mọi nguồn lực phát 
triển kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 
giao năm 2022 và về đích sớm đạt xã NTM theo đúng lộ trình.

Luận Khê - Thanh Hóa:    
Tập trung nguồn lực 

phát triển kinh tế 
và xây dựng nông thôn mới

Ông Lương Xuân Thạch Ông Lương Xuân Thạch 
Chủ tịch UBND xã Luận KhêChủ tịch UBND xã Luận Khê

Công sở xã Luận Khê.Công sở xã Luận Khê.

Ngọc Lanh
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“Thiệu Hóa phải tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu, gắn với 
đô thị hóa, hướng tới mục tiêu 

phát triển nông nghiệp thịnh vượng, 
nông thôn giàu có, văn minh, hiện 
đại, giàu bản sắc. Đẩy mạnh triển 
khai thực hiện Chương trình OCOP, 
phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm 
OCOP, một sản phẩm OCOP có thể 
ở nhiều xã, gắn với xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm”, đây 
là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Thanh 
Hóa - Đỗ Trọng Hưng.
Tính đến tháng 10 năm 2022, huyện 
Thiệu Hóa có 6 xã hoàn thành hồ sơ 
trình thẩm tra xã đạt NTM nâng cao; 
1 xã và 21 thôn đang xây dựng hồ 
sơ xã NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu 
theo tiêu chí mới; xã NTM nâng cao 
đạt trung bình 7,2/19 tiêu chí/xã; 
thị trấn văn minh đạt 5/9 tiêu chí; 
có thêm 7/14 sản phẩm được công 
nhận OCOP và 9 sản phẩm đang 
chờ tỉnh thẩm định… Riêng sản 
phẩm Trống đồng Toàn Linh, huyện 
đề nghị Hội đồng thẩm định thăng 
hạng lên 5 sao. Phấn đấu năm 2022 
đến đầu năm 2023 có xã Thiệu Trung 
đạt NTM kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao gồm: Thiệu Nguyên, 
Minh Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Phú, 
Thiệu Long; 21 thôn đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu và có thêm 6 sản phẩm đạt 
OCOP 3 sao.

Nông nghiệp thịnh vượng - nông 
thôn giàu có
Xác định nông nghiệp ở Thiệu Hóa 
phải giữ vai trò là nền tảng, trụ đỡ 
trong phát triển kinh tế - xã hội; 
đồng thời là vùng trọng điểm sản 
xuất lúa của tỉnh, huyện đã thực hiện 
tốt chính sách dồn điền đổi thửa, tập 
trung tích tụ ruộng đất hình thành 
vùng chuyên canh sản xuất hàng 
hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật, 
nông nghiệp công nghệ cao gắn với 
công nghiệp chế biến sâu, gia tăng 
năng suất, chất lượng sản phẩm... 
Đến nay, theo đánh giá của Phòng 
Nông nghiệp, toàn huyện đã tích 
tụ, tập trung được hơn 540 ha đất, 
mang lại nguồn thu từ sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao đạt trung bình 
khoảng 200 - 300 triệu đồng/ha/
năm.
Những cánh đồng dưa kim hoàng 
hậu, dưa chuột baby trải dài, bắt 
mắt, được áp dụng theo quy trình 
chuẩn, kiểm soát chặt chẽ từ khâu 
chọn hạt giống, theo dõi quá trình 
sinh trưởng, nước tưới cho đến khi 
dưa được thu hoạch. Nước tưới cho 

dưa phải qua bộ xử lý máy lọc, kiểm 
tra độ PH theo tiêu chuẩn, tưới nhỏ 
giọt tự động ứng dụng từ công nghệ 
thủy canh của Israel. Từ đó, nước 
được đưa đến từng gốc dưa, phân 
được hòa vào nước rồi theo hệ thống 
tưới, cung cấp dinh dưỡng cho cây 
phát triển. 
Thương hiệu dưa chuột baby Vạn 
Hà cũng được người tiêu dùng 
đánh giá cao về chất lượng. Đây là 
sản phẩm OCOP được công nhận 4 
sao của huyện. Loại dưa này có vỏ 
mỏng, màu xanh thẫm, bề mặt nhẵn, 
thuôn dài khoảng 10-12cm, đường 
kính 2-2,5cm, trọng lượng quả 
khoảng 80gram, có mùi thơm rất đặc 
trưng mà không phải loại dưa trồng 
ở vùng nào cũng có.
Ông Lê Văn Dung (tiểu khu 5, thị 
trấn Vạn Hà) cho biết: “Gia đình tôi 
đã chuyển đổi 1.300m2 đất để lắp 
đặt hệ thống nhà mạng trồng cây 
dưa kim hoàng hậu, sau 60-70 ngày 
là cho thu hoạch dưa. Trừ mọi chi 
phí, tôi cũng thu lời 100 triệu đồng/
vụ, hiệu quả tăng gấp 5 lần so với 
trồng cây rau màu trước kia. Chúng 
tôi rất phấn khởi khi chất lượng 
cuộc sống ngày càng được nâng lên; 
người nông dân vừa được thỏa đam 
mê vừa có thể làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương mình”. 
Mặt khác, huyện còn tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để thu hút 
doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, 
nhất là nông 
nghiệp 

công nghệ cao. Phải lấy doanh 
nghiệp làm hạt nhân, “bệ đỡ” để 
phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn. Hiện nay, toàn huyện 
có hơn 40 doanh nghiệp đang tham 
gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp. 
Điển hình như: Công ty Cổ phần 
Mía đường Lam Sơn thuê hàng trăm 
ha đất của nhân dân thị trấn Thiệu 
Hóa để sản xuất lúa hữu cơ; Công ty 
Cổ phần Nông sản Phú Gia đầu tư 
trang trại chăn nuôi lợn ngoại tại xã 
Thiệu Phú, với diện tích 41.000m2, 
quy mô 500 con lợn nái và 2.000 con 
lợn thương phẩm... 

Lấy sức dân để lo cho dân
Với tư duy tìm kiếm giá trị sẵn có tại 
mỗi địa phương, từ giá trị đó tạo ra 
nguồn lực, thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp tạo ra sức bật mới, để tạo ra 
tính bền vững của NTM, huyện xác 
định gốc rễ phải là nội lực của miền 
quê đấy, phải là sức dân. 
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Biện 
- Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện 
Thiệu Hóa nhấn mạnh: Để “thắp 
lửa” và “truyền lửa” khơi dậy được 
sức mạnh tổng hợp, đội ngũ đảng 
viên, cán bộ lãnh đạo phải là đội ngũ 
tiên phong. Ban Chỉ đạo 
xây dựng 

NTM của huyện thống nhất, tại mỗi 
địa phương cụ thể, phải chia nhỏ 
những vấn đề cần làm, đặc biệt ở 
những khu vực đặc thù để có những 
tư vấn, hướng dẫn sâu cho cơ sở. 
Mỗi vùng sẽ có cách tiếp cận khác 
nhau, làm sao có thể phát huy được 
thế mạnh vùng miền, huy động 
được sức dân, kích hoạt được những 
giá trị đặc trưng và tích hợp, cộng 
hưởng lại thành giá trị NTM chứ 
không chỉ trông mong vào nguồn 
vốn Trung ương cấp về. 
Nhiều xã đã có cách làm hay, sáng 
tạo. Các phong trào hiến đất mở 
đường, chỉnh trang cảnh quan nông 
thôn, xây dựng tường rào mẫu đã 
cho kết quả khả quan, cụ thể: toàn 
huyện các hộ dân đã hiến 17.153m2 
đất làm đường, xây nhà văn hóa; 
xây dựng nâng cấp 43,63km đường 
giao thông nông thôn - đô thị; chỉnh 
trang, làm mới 57.066m tường rào 
mẫu... Bà con phấn khởi đi đến đâu 
cũng bàn chuyện sôi nổi về phong 
trào xây dựng NTM nâng cao đang 
diễn ra ở thôn, xóm mình. 
Điển hình, ở thôn Đồng Bào, xã Minh 
Tâm, trên 4km đường làng, ngõ xóm 
được bê tông hóa, trên 300m tường 
rào mẫu được xây dựng và trên 
100m được vẽ tranh bích họa. Hai 
bên đường đặt chậu hoa cây cảnh, 
hệ thống điện sáng được đầu tư lắp 
đặt bằng hệ thống điện mặt trời, nhà 
ở được xây dựng khang trang. Điều 
đáng nói là nhiều hộ đã phá nhà, các 
công trình kiên cố để mở đường, cụ 
thể như hộ ông: Nguyễn Đình Khiết 
đã dỡ một phần ngôi nhà và hiến 
52m2 đất để tháo gỡ khúc cua giao 

Thiệu Hóa - Thanh Hóa: 
Xây dựng nông thôn mới 

- Con người mới - tư duy mới

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), với 
tinh thần xây dựng NTM là hành trình liên tục, 

có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện 
Thiệu Hóa tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu. Với chủ trương xây dựng con người 
mới - tư duy mới, lấy sức dân để lo cho dân, Thiệu Hóa 

đang từng bước thu hẹp khoảng cách trên hành trình trở 
thành huyện NTM nâng cao.

Diện mạo làng quê  xã Minh Tâm ngày càng khang trang, sạch đẹpDiện mạo làng quê  xã Minh Tâm ngày càng khang trang, sạch đẹp
và vườn dưa kim hoàng hậu - thị trấn Vạn Hà được trồng đúng kỹ thuật.và vườn dưa kim hoàng hậu - thị trấn Vạn Hà được trồng đúng kỹ thuật.



39

thông, thuận tiện cho đi lại. Ông Khiết hồ hởi 
chia sẻ: Được họp bàn, được tham gia, được 
quyết định và được là một chủ thể, đóng góp 
công sức cho chính thôn làng mình, với những 
người dân quê chúng tôi đó là niềm hạnh phúc 
và rất đỗi tự hào. Thực tế là làm cho mình, mình 
huởng lợi, nhưng lại  làm đẹp cho quê hương, 
đẹp cho xóm làng.
Tại thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, hộ ông 
Dương Văn Thịnh cũng là một trong những tấm 
gương tiêu biểu trong công cuộc góp công, góp 
của xây dựng NTM. Ông vốn là một thương 
binh nặng, đang bị tai biến nằm liệt giường đã 
vài năm nay, con cái đi làm ăn xa, vợ ông chỉ 
bán rau, mưu sinh hằng ngày, kinh tế gia đình 
tương đối khó khăn. Thế nhưng, khi có chủ 
trương của Đảng và hiểu được mục đích của 
công tác xây dựng NTM, gia đình ông đã tình 
nguyện hiến hơn 40m2 đất để mở rộng đường. 
Không chỉ có vậy, ông còn bỏ tiền xây lại gần 
70m tường rào trị giá hơn 42 triệu đồng.
Mô hình “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành 
phân bón tại hộ gia đình” cũng được tiến hành 
đồng bộ. Tính đến nay toàn huyện có tổng 
13.445 hộ có thùng phân loại rác, đảm bảo cho 
môi trường nông thôn trong lành. Bên cạnh đó, 
trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm 
lá rách, huyện Thiệu Hóa đã huy động sức dân, 
đóng góp xây dựng 200 ngôi nhà tình nghĩa 
cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến 
nay huyện đã xây dựng được gần 100 nhà. Đây 
là việc làm thiết thực và ý nghĩa của lãnh đạo 
cũng như toàn thể nhân dân trong huyện.
Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn 
mặt sau một buổi sáng làm việc mệt mài, nghệ 
nhân đúc đồng Đặng Ích Hoàn, người góp phần 
giữ lửa cho làng nghề Trà Đông tại xã Thiệu 
Trung và cũng là người tạo ra sản phẩm Trống 
đồng Toàn linh hiện đang được đề nghị thăng 
hạng sản phẩm OCOP 5 sao, phấn khởi chia 
sẻ: Kể từ ngày thực hiện chủ trương xây dựng 
NTM, rồi NTM nâng cao và bây giờ là NTM 
kiểu mẫu, mô hình, diện mạo của xã chúng tôi 
đã thay đổi hẳn. Thay đổi đó, không chỉ đơn 
giản về hình thức, về những con đường nhựa 
hóa, những ngôi nhà khang trang… mà còn về 
chất lượng cuộc sống, về thu nhập bình quân, 
đời sống văn hóa tinh thần, về tình cảm, gắn kết 
của những người con quê hương và rõ nhất là 
nhận thức được vai trò, sức mạnh cũng như lợi 
ích của mình trong công cuộc xây dựng NTM... 
Một số thôn trong xã đang thực hiện thí điểm 
thôn thông minh với đầy đủ hạ tầng internet 
và các nền tảng chuyển đổi số ứng dụng công 
nghệ thông tin trong lĩnh vực năng lượng, chiếu 
sáng; mô hình truyền thanh thông minh... Nhìn 
bức tranh quê hương bây giờ càng làm những 
người dân quê chúng tôi thêm tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Nhìn lại chặng đường xây dựng NTM  thời gian 
qua, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND 
huyện Thiệu Hóa chia sẻ: Những kết quả NTM 
ngày càng thực chất, ngày càng bền vững, tạo 
ra một nông thôn mà ở đó người dân ấm no, 
hạnh phúc, phát huy được tố chất năng lực 
của mình. Chỉ khi nào đời sống của người dân 
thực sự ấm no, hạnh phúc thì khi ấy con thuyền 
NTM mới cập được tới bến bờ vinh quang. 
Điều tôi thấy có ý nghĩa nhất, đó là NTM đã 
làm thay đổi nhận thức của cán bộ các cấp từ 
Trung ương đến cơ sở. Cán bộ lãnh đạo, đảng 
viên lăn lộn, sát thực tiễn, trưởng thành, gắn bó 
với dân và biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng 
của người dân hơn. Người dân từ chỗ “ngóng”, 
chờ hỗ trợ bên ngoài đã đóng góp, tự giác, tham 
gia rất tích cực vào chương trình này. NTM đã 
tạo ra những con người mới, tư duy mới thông 
thoáng, cởi mở, nhiệt thành.

Thái Nguyên được biết đến là một trong những địa phương còn lưu giữ được hệ 
sinh thái đa dạng và độ che phủ rừng cao, trong những năm qua, được sự quan 
tâm chỉ đạo của các ngành chức năng, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã làm tốt 
vai trò tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã quán triệt sâu sắc 
nhiệm vụ chính trị tới toàn lực lượng, ngay từ đầu năm Chi cục đã xây dựng các kế hoạch, 
phương án quản lý bảo vệ rừng. Với tinh thần chủ động, đoàn kết, vượt khó để hoàn thành 
nhiệm vụ, trong năm 2022, lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao.
Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Thái 
Nguyên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên đã phối hợp 
chặt chẽ với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện công tác phòng 
cháy chữa cháy, duy trì chế độ trực phòng cháy 50% quân số khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp III và 
100% quân số khi dự báo cháy rừng ở cấp V và VI. 
Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng, đặc biệt Chi cục Kiểm lâm Thái 
Nguyên đã vận động nhân dân trồng thí điểm nhiều mô hình cây dược liệu, cây lấy gỗ tại các huyện 
như Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai… giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, 
tạo được sự đồng thuận của người dân.
Đại Từ là huyện có diện tích tự nhiên tương đối lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với 57.790,3 ha, 
trong đó diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 29.542,6 ha, đất rừng đặc dụng 8.757,6 ha do Vườn 
quốc gia Tam Đảo quản lý theo quy chế quản lý rừng đặc dụng. Đất rừng sản xuất 14.782,23 ha nằm 
ở các xã trong toàn huyện diện tích này đang được các hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND các xã 
quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 
Ông Vũ Thế Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ cho rằng: Để làm tốt công tác bảo vệ 
rừng, việc đảm bảo sinh kế cho người dân tại khu vực có rừng tự nhiên là vấn đề then chốt, bởi nếu 
cuộc sống của người dân được đảm bảo thì chính họ là những người giữ rừng tốt nhất.
Năm 2021-2022, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 
trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng.  Để người dân phát triển kinh tế từ 
rừng, trong thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ đã tổ chức trồng cây dược liệu thí điểm tại 
một số xã như Quân Chu, Tân Linh cho kết quả tốt, hay mô hình nông lâm kết hợp tại một số trang 
trại, trồng rừng kết hợp cây ăn quả, cây chè hoặc cây đặc sản cho thu nhập bình quân từ 75 triệu/ha 
đến 130 triệu/ha.
Một trong những thành công của việc bảo vệ rừng tại Thái Nguyên là làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát 
và xử lý vi phạm. Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết: Kiểm 
tra xử lý vi phạm là việc làm thường xuyên, liên tục của lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên. Trong năm 
2022, chúng tôi đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tổ chức nhiều đợt cao điểm kiểm tra truy quét các đối tượng vi 
phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Qua các đợt truy quét của lực lượng kiểm lâm đã giúp giảm cả về số 
vụ vi phạm, đối tượng vi phạm, không còn điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn tỉnh.
Với các giải pháp thực hiện đồng bộ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, trong năm 2023, Chi cục Kiểm 
lâm Thái Nguyên sẽ tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, quản lý chặt chẽ các khu rừng đặc 
dụng, phòng hộ. Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động của Kiểm lâm địa bàn trong thực hiện 
nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ở cơ sở, đồng thời kiểm tra giám sát khai thác rừng, theo 
dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng, đảm bảo cập nhật đầy đủ các nguyên nhân biến động về rừng và 
đất lâm nghiệp. 
Hy vọng với các giải pháp cụ thể, đồng bộ, lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tất cả vì sự bình yên cho mỗi cánh rừng.

Chi cục Kiểm Lâm Thái Nguyên: Chi cục Kiểm Lâm Thái Nguyên: 
Giữ màu xanh cho rừngGiữ màu xanh cho rừng

Quang Hưng



Xuân Lẹ là xã vùng cao đặc 
biệt khó khăn của huyện 
Thường Xuân, nằm về phía 
Tây Nam, cách trung tâm 

thị trấn Thường Xuân 27km và cách 
TP. Thanh Hóa 110km. Tổng diện 
tích tự nhiên của Xuân Lẹ là 9.910,81 
ha, trong đó: đất lâm nghiệp là 8.916 
ha và đất nông nghiệp là 575,85ha, 
còn lại một số đất khác. Dân số của 
xã 4.286 nhân khẩu, gồm 931 hộ, 
trong đó dân tộc Thái chiếm 95%. Có 
thể nói, Xuân Lẹ là vùng đất phong 
phú, đa dạng, giàu tiềm năng để 
phát triển kinh tế khai thác từ nguồn 
tài nguyên sẵn có ở địa phương.
Tài nguyên rừng Xuân Lẹ khá lớn 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
phòng hộ rừng đầu nguồn, là “lá 
chắn” để bảo vệ và phát triển kinh tế 
rừng bền vững. Theo đó rừng Xuân 
Lẹ có hệ thực vật khá phong phú, đa 
dạng về giống loài, có nhiều loại gỗ 
quý như Lim, Lát và một số loại gỗ 
khác. Rừng trồng chủ yếu các loại 
như Keo, Luồng, Bương, Tre, Song 
m â y … 

Ngoài ra, rừng Xuân Lẹ 
còn có một số cây dược liệu 

quý được bảo vệ và nhân rộng, 
có xu thế phát triển mạnh trở thành 
thương hiệu hàng hóa. Đặc biệt, 
Xuân Lẹ nổi tiếng về cây quế, đặc sản 
được nhắc đến trong bài hát “Đường 
về Thanh Hóa”. Diện tích quế Xuân 
Lẹ được quy hoạch theo mô hình 
quế thâm canh, diện tích trên 7ha 
với 7.000 cây. Ngoài ra, nhân dân 
còn tận dụng đất để trồng quế đặc 
sản (thổ sản) ước đạt đến 1.000 cây. 
Về tài nguyên khoáng sản, Xuân 
Lẹ có những loại đá quý có giá trị 
kinh tế hàng hóa cao như vàng 
Sa khoáng, tinh thể Thạch anh, 
Canxedoan...  Xuân Lẹ có địa hình 
độc đáo, nhiều đồi núi bao quanh 
tạo nên “bức tường thành” vững 
trãi. Nhiều ngọn núi có độ cao trung 
bình từ 500-1000m như: Núi Fù, Ta 
Leo, Phả May, Núi Gió, Núi Hầm… 
Với nguồn nguyên vật liệu phong 
phú, nếu được quy hoạch khai thác 
sử dụng hợp lý, đây sẽ là nguồn lực 
để Xuân Lẹ phát triển kinh tế cao 
hơn nữa, cải thiện đời sống cho nhân 
dân. Không chỉ vậy, những dãy núi 
cao còn tạo cho Xuân Lẹ nhiều thác 
nước lớn, đẹp tự nhiên như thác Trai 
Gái, thác Cách Giang, thác Canh 
Giang và nhiều thác nhỏ khác. 
Đặc biệt, thác Trai Gái từ trên đỉnh 
núi Sàn Phả bắt nguồn từ sông Năm 
Muồng chảy từ Nghệ An sang Xuân 
Lẹ, thác có độ cao trên 100m được 

hình thành 4 tầng (thác nhỏ), 

tầng cuối có bãi đá và phiến đá lớn 
bằng phẳng “độc nhất vô nhị”. Du 
khách đến đây tưởng như lạc vào 
một miền cổ tích.
Đến với huyện Thường Xuân nói 
chung và Xuân Lẹ nói riêng, chúng 
ta sẽ được chiêm ngưỡng núi rừng 
hùng vĩ, cảnh đẹp nên thơ, “sơn 
thủy hữu tình”. Có dịp du ngoạn, 
đứng trên đỉnh núi Ta Leo hay Phả 
May, phóng tầm mắt nhìn bao quát 
xung quanh, du khách sẽ cảm thấy 
vô cùng ngưỡng mộ thiên nhiên đã 
ban tặng cho vùng đất này. 
Ông Lương Công Thắm - Chủ tịch 
UBND xã Xuân Lẹ cho hay: “Năm 
2020, ông được luân chuyển về công 
tác tại xã Xuân Lẹ và được bầu làm 
Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2020-2025, 
đây là niềm vinh dự, đồng thời là 
trách nhiệm lớn trước Đảng, trước 
dân. Ông xác định, Xuân Lẹ là quê 
hương thứ hai của mình, nên dành 
nhiều thời gian làm việc tại xã để có 
thời gian gần gũi với nhân dân, với 
các lãnh đạo qua các thời kỳ; Sâu sát 
thực tế để hiểu nhiều hơn về đồng 
bào xã vùng cao. Cùng “ghé vai” với 
Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng 
Nghị quyết chuyên đề phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa 
phương trong từng giai đoạn được 
nhân dân đồng tình hưởng ứng. 
Thành công từ sự đồng thuận ý Đảng 
lòng dân đã trở thành sức mạnh của 
khối đại đoàn kết để Xuân Lẹ thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Đảng đề ra.

Tổng kết năm 2021 và sơ kết 9 tháng 
năm 2022, dấu ấn đầu nhiệm kỳ sau 
2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng năm 2020-2025, dưới sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng, Xuân Lẹ sớm 
đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống, hoàn thành mục tiêu kinh tế - 
xã hội qua các năm. Sơ kết 9 tháng 
năm 2022, Xuân Lẹ đã tạo được bước 
đột phá mạnh mẽ quyết liệt, các chỉ 
số đạt và vượt năm sau cao hơn năm 
trước, tạo động lực để Xuân Lẹ hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2022. 
Công tác luân chuyển cán bộ ở huyện 
Thường Xuân đã đem lại kết quả khả 
quan ở nhiều lĩnh vực, được nhân 
dân ví như “luồng gió mới” thổi về. 
Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng 
được nhân lên, trong đó vai trò lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng xuyên suốt từ 
chủ trương, Nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. Điều được 
nhân dân tâm đắc nhất về vai trò 
lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức 
Đảng và chính quyền là năng lực, 
trí tuệ, tài đức song toàn, giàu kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo; dám 
nghĩ, dám làm, vững vàng vượt qua 
những khó khăn thách thức “chèo lái 
con thuyền” Xuân Lẹ cập bến, phấn 
đấu sớm về đích đạt xã NTM theo lộ 
trình; xây dựng Xuân Lẹ ngày càng 
giàu đẹp văn minh, nhân dân ấm no 
hạnh phúc.

Thanh Hóa: 
Xã Xuân Lẹ đẩy mạnh 

phát triển kinh tế rừng gắn với 
tiềm năng phát triển du lịch

Đại hội Đảng bộ Xuân Lẹ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh 
toàn diện, phát triển kinh tế bền vững; đi đôi với xây dựng nông thôn mới (NTM) là 
nhiệm vụ then chốt. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và về đích 
đạt xã NTM theo đúng lộ trình.

Chúc Mừng Năm Mới40

Ngọc Lanh

Con đường nông thôn mới sạch đẹp của xã Xuân LẹCon đường nông thôn mới sạch đẹp của xã Xuân Lẹ

Ông Lương Công ThắmÔng Lương Công Thắm
Chủ tịch UBND xã Xuân LẹChủ tịch UBND xã Xuân Lẹ

Thác Trai Gái thu hút du khách tới thưởng ngoạnThác Trai Gái thu hút du khách tới thưởng ngoạn
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Xuân Tín là vùng đất địa linh nhân kiệt, 
nhân dân có truyền thống cách mạng, 
giàu lòng yêu nước, anh dũng kiên 
cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 

và cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. 
Trung tuần tháng 12, chúng tôi trở về Xuân Tín, 
nơi đây đang trong không khí tưng bừng phấn 
khởi của toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lao 
động sản xuất, học tập và công tác; tập trung 
mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã 
hội năm 2022. Với tinh thần đó, Xuân Tín đã về 
đích đạt xã NTM sớm hơn so với lộ trình. Ngày 
30/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 
Quyết định số 4672/QĐ-UBND công nhận xã 
Xuân Tín đạt xã NTM và hoàn thành 19/19 tiêu 
chí. Đó là thời cơ và thuận lợi để Xuân Tín có điều 
kiện phấn đấu đạt xã NTM nâng cao và NTM kiểu 
mẫu. 
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, ông 
Nguyễn Văn Đàn vui vẻ chia sẻ: “Năm 2022 là 
năm thứ 3 xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, 
Xuân Tín cũng như các xã nằm trong tình hình 
chung của huyện, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch 
bệnh, giá một số mặt hàng không ổn định, dịch 
COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Với tinh thần 
khẩn trương quyết liệt “Chống dịch như chống 
giặc”, tuyên truyền cho nhân dân không chủ quan 
lơ là, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần 
chỉ đạo của cấp trên, đến nay, dịch bệnh cơ bản 
được kiểm soát, nhân dân yên tâm tập trung cho 
sản xuất và công tác. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng 
khá, an ninh chính trị, trật tự xã hội, quốc phòng 
an ninh luôn được củng cố và giữ vững, an sinh xã 
hội được đảm bảo. Với sự cố gắng lớn, quyết tâm 
cao của cán bộ và nhân dân, ông Đàn khẳng định: 
“Xuân Tín sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, phấn đấu đạt xã 
NTM nâng cao vào quý I năm 2023”.
Tổng kết năm 2022 của xã Xuân Tín là những con 
số sống động, đầy ấn tượng. Kết quả đạt được năm 
sau cao hơn năm trước: Tổng giá trị thu nhập đạt 
260,452 tỷ đồng/248,317 tỷ đồng (tương đương 
102,9% kế hoạch), trong đó: Thu từ sản xuất nông 
nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi 59,535 tỷ đồng, 
cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt 22,8%; về công 
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 
60,318 tỷ đồng, cơ cấu ngành công nghiệp 23,1% 
và thu từ thương mại - dịch vụ và nguồn thu khác 
đạt 140,599 tỷ đồng; cơ cấu ngành Thương mại đạt 
54,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,6 
triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo 3,01% 
và cận nghèo 2,86%; tổng thu ngân sách ước đạt 
19.866.338.000 đồng, đạt 159,28% doanh thu năm 
và tổng chi ngân sách ước đạt 19.866.338.000 đồng 
đạt 159,28% doanh thu năm.
Phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu 
mẫu ở Xuân Tín đã trở thành xã hội hóa, người 

người nhà nhà làm NTM, các tổ chức chính trị 
cùng vào cuộc chung tay xây dựng NTM. Thành 
công từ sức mạnh, sự đồng thuận ý Đảng lòng dân 
được hội tụ. 
Điều khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc là vai trò 
lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức Đảng và chính 
quyền nơi đây của Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn 
Văn Trường là một nhà chính trị, nhà quân sự nói 
đi đôi với làm “nói để dân nghe, làm cho dân thấy, 
dân tin”. Cùng với đó là ông Nguyễn Văn Đàn - 
Chủ tịch UBND xã luôn quyết liệt, dám nghĩ dám 
làm, chịu trách nhiệm trước Đảng trước dân. Ông 
say sưa với công việc, không kể thời gian để đạt 
được mục tiêu: Xuân Tín sớm đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi mục 
tiêu kinh tế - xã hội qua các năm. Có thể nói, các 
vị lãnh đạo ấy chính là “đầu kéo” mạnh mẽ của 
phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu 
mẫu, là “ngọn đuốc” thổi bùng sức dân lan tỏa 
đến từng thôn xóm, ngay ban đầu bắt tay vào xây 
dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; lấy tiêu 
chí kiểu mẫu là hàng đầu, lấy thôn xóm làm nền 
tảng xây dựng các chi bộ Đảng là “pháo đài”, là 
hạt nhân nòng cốt, xung kích đi đầu trong phong 
trào xây dựng thôn NTM mới kiểu mẫu. Thành 
công đạt thôn NTM mới kiểu mẫu được thể hiện 
rõ nét sự quyết tâm của đội ngũ Bí thư - Chủ tịch 
xã trong công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân “dễ trăm lần không dân cũng chịu”. 
Triển khai xây dựng thôn NTM mới kiểu mẫu 
bước đầu tuy gặp khó khăn nhưng được sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của lãnh đạo xã, thông 
qua công tác tuyên truyền được nhân dân thấm 
nhuần sâu sắc, thấu hiểu xây dựng thôn NTM 
mới, nhân dân là chủ thể, người được trực tiếp 
hưởng lợi trước mắt và lâu dài. Sức mạnh từ sự 
đồng thuận, nhân dân đoàn kết một lòng, nỗ lực 
quyết tâm phấn đấu sớm về đích đạt thôn NTM 
kiểu mẫu, người dân vui mừng phấn khởi và tự 
hào hơn khi ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND 
huyện quyết định công nhận xóm 27 đạt thôn 
NTM kiểu mẫu.
Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở Xuân Tín đã trở 
thành phong trào rộng khắp. Nhân dân các thôn 
cùng đồng khởi xây dựng lộ trình thực hiện, quyết 
tâm phấn đấu trở thành thôn xóm kiểu mẫu. Với 
những kết quả đạt được trong những năm qua là 
tiền đề, nền tảng để Xuân Tín phấn đấu trở thành 
xã NTM kiểu mẫu và 100% thôn đạt thôn NTM 
kiểu mẫu theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2016, xã Xuân Tín (Thọ Xuân, Thanh 
Hóa) luôn xác định xây dựng NTM là chương trình lâu dài, liên tục, không có điểm 
dừng. Do đó, xã tập trung chỉ đạo để duy trì nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí 
đã đạt được. Theo đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất và huy động nguồn lực đạt xã 
NTM nâng cao, phấn đấu sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu, theo đúng lộ trình kế 
hoạch đề ra.

Ngọc Lanh

Xã Xuân Tín: Tập trung nguồn lực 
phát triển kinh tế phấn đấu 
đạt xã NTM nâng cao

Ông Nguyễn Văn Đàn - Chủ tịch UBND xã Xuân Tín

Công sở xã Xuân TínCông sở xã Xuân Tín



Với những nỗ lực vượt qua 
khó khăn, trong năm 2022, 
phường Văn Miếu (quận 
Đống Đa, Hà Nội) đã đạt và 
vượt nhiều chỉ tiêu về phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo đà 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị trong năm 2023.

Năm 2022, trong bối cảnh 
kinh tế - xã hội phải đối 
mặt với nhiều biến động, 
khó khăn, thách thức bởi 

dịch bệnh COVID-19, giá cả xăng 
dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 
thiết yếu tăng cao, nhưng dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, 
quyết liệt của Quận ủy, HĐND, 
UBND quận Đống Đa, sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, sự đồng 
hành, ủng hộ của nhân dân, các 
nhiệm vụ chính trị năm 2022 của 
phường Văn Miếu cơ bản được hoàn 
thành, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu vượt 
kế hoạch.
Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên 
địa bàn phường tính đến tháng 11 
năm 2022 ước đạt 38.124.689.000 
đồng, đạt 112,5% dự toán giao. Chi 
ngân sách, UBND phường thực hiện 
nhiệm vụ chi theo đúng dự toán đã 
phân bổ, đảm bảo tiết kiệm, đúng 
nội dung, đúng mục đích và đúng 
đối tượng, tổng chi ngân sách là 
7.040.806.000 đồng, đạt 71,15%, ước 
12 tháng đạt 95%.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 
phường Văn Miếu đã triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm, làm 
tốt công tác tuyên truyền, cổ động 
trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao phục vụ chào mừng kỷ 
niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền 
về các chính sách xã hội, công tác cải 
cách hành chính, an toàn thực phẩm, 
tuyển chọn công dân nhập ngũ, 
thông tin tiêm chủng vacxin cho 
trẻ… Bên cạnh đó, phường còn thực 
hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 
2022 gắn với thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
tuyên truyền các tiêu chí xây dựng 
“Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố 
văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị”. Năm 2022, phường 
Văn Miếu có 2.729 hộ đăng ký hộ gia 
đình văn hóa, trong đó có 2.605 hộ 
đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa, 
đạt tỷ lệ 95,5%; tặng khen 37 hộ gia 
đình văn hóa tiêu biểu đã có nhiều 
thành tích trong phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” tại khu dân cư; đề nghị quận 
công nhận 8/9 tổ dân phố văn hóa 
năm 2022 đạt tỷ lệ 88,88%.
Công tác lao động thương binh - xã 
hội cũng luôn được quan tâm, trong 
năm, UBND phường đã tổ chức 
chu đáo việc phát chế độ quà Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới các 
đối tượng chính sách xã hội và người 
cao tuổi tròn 90 tuổi và 100 tuổi, 
hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 
phường với số tiền là 179.400.000 
đồng; tặng quà từ quỹ “Vì người 
nghèo” của phường tới 57 hộ cận 
nghèo và hộ đặc biệt khó khăn với số 
tiền là 43.500.000 đồng; chi quà cho 
người có công nhân kỷ niệm 75 Năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ với tổng 
số tiền là 39.700.000 đồng; tặng quà 
chúc thọ của thành phố tới 390 cụ; tổ 
chức xét duyệt 9 hồ sơ khuyết tật đủ 
điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, 3 hồ sơ người cao tuổi từ đủ 
80 tuổi trở lên không có lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 
8 trường hợp người cao tuổi trong 
diện hộ cận nghèo hưởng trợ cấp 
theo Nghị quyết 17 của Chính phủ; 
tổng hợp hồ sơ và đề nghị quận phê 
duyệt 218 trường hợp F0, F1 đủ điều 
kiện hưởng chế độ cách ly tại nhà.
Giáo dục, y tế, khám chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
thường xuyên được chú trọng. 
Trong năm học vừa qua, UBND 
phường Văn Miếu đã chỉ đạo khảo 
sát học sinh trong độ tuổi mầm non, 
lớp 1, lớp 6 nhằm phục vụ công tác 
tuyển sinh đạt kết quả tốt và đảm 
bảo quyền lợi học tập của con em 
trên địa bàn phường. Chỉ đạo đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động và 

tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng 
COVID-19. Bên cạnh đó, phường 
cũng thực hiện tốt kế hoạch phòng 
chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc 
biệt là sốt xuất huyết, cúm A, chân 
tay miệng. Tăng cường kiểm tra các 
hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân, 
xử lý những cơ sở y tế không đạt 
chuẩn. Công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm được triển khai quyết 
liệt, phối hợp với phòng kinh tế tổ 
chức tập huấn xác nhận kiến thức an 
toàn thực phẩm cho 137 người kinh 
doanh tại chợ; tiếp nhận và xác nhận 
bản cam kết an toàn thực phẩm cho 
121 hộ kinh doanh thực phẩm tại 
chợ; phối hợp với Phòng Tài chính - 
Kế hoạch quận cấp mới và thay đổi 
đăng ký kinh doang cho 49 hộ kinh 
doanh cố định tại chợ.
Công tác quản lý trật tự xây dựng, 
GPMB cũng đã được đôn đốc kiểm 
tra và thực hiện. Xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 
trên địa bàn phường, tổ chức nhiều 
đợt kiểm tra, quyết liệt xử lý các hành 
vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường làm nơi kinh doanh, buôn 
bán, họp chợ trái phép; tháo dỡ, thu 
giữ băng rôn, cờ phướn, biển báo sai 
quy định trên địa bàn phường, đồng 
thời phối hợp với Ban quản lý Dự án 
đường sắt chi trả tiền hỗ trợ tạm cư 
theo quyết định về việc phê duyệt 
phương án hỗ trợ tạm cư đối với 
10 hộ dân thuộc diện ảnh hưởng (1 
tháng) khi thi công tuyến hầm thuộc 
Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà 
Nội đoạn Nhổn – Ga Hà Nội trên địa 
bàn phường. Trong năm, phường 
Văn Miếu được giao làm chủ đầu tư 
công trình cải tạo đường và hệ thống 
thoát nước ngõ 115 Nguyễn Khuyến; 

ngõ 28, 38 Lê Duẩn; ngõ 21 Nguyễn 
Như Đổ; ngõ 36 Ngô Sỹ Liên. Bên 
cạnh đó, phường cũng phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn quận chỉnh 
trang đô thị đảm bảo an ninh trật 
tự trong kỳ Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31), 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII và Kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV trên 
địa bàn phường.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn được đảm 
bảo, ổn định và giữ vững. Phường 
đã phát động đợt cao điểm ra quân 
tập trung phòng chống tội phạm và 
xử lý nghiêm các trường hợp vận 
chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo 
nổ trái phép trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Nhâm dần 2022; xóa 
các điểm nóng phức tạp về an ninh 
trật tự; làm tốt công tác quản lý hộ 
khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, 
tăng cường lực lượng dân phòng 
tuần tra canh gác; ngăn chặn xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật 
các hành vi vi phạm an ninh, trật tự 
an toàn xã hội; triệt phá các ổ nhóm 
buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng 
giả; buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, 
mại dâm… 11 tháng năm 2022, Công 
an phường bắt 1 đối tượng truy nã 
nguy hiểm; 10 vụ ma túy; bắt xử lý 
hành chính 4 vụ kinh tế; bắt xử lý 
hành chính 12 vụ môi trường; bắt 
4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 
vận động 4 đối tượng đi cai nghiện 
tự nguyện tại trung tâm.
Những kết quả đạt được trên mọi 
mặt trong năm 2022 sẽ là tiền đề để 
phường Văn Miếu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2023.

Phường Văn Miếu: 
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội năm 2022
Vy Linh - Tri Thức

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Văn Miếu với nhân dân, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn phường về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

Chúc Mừng Năm Mới

TếtTếtQuý MãoQuý Mão
20232023
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Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh  
có nhiều khó khăn thách thức, để bám 
sát sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, 

UBND quận Đống Đa, phường Thịnh Quang đã 
tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bằng 
những nỗ lực cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội trên 
địa bàn cơ bản được duy trì ổn định, một số chỉ 
tiêu đạt mức rất cao.
Cụ thể, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên 
địa bàn phường tính đến ngày 15/12/2022 là 
14.314.354.000 đồng, đạt 134,8% so với kế hoạch 
và dự toán được giao. Tổng chi ngân sách là 
9.418.385.575 đồng đạt 78,7%, ước tính 12 tháng 
đạt 95%.
Công tác quản lý trật tự xây dựng được đôn đốc 
kiểm tra và thực hiện, không để xảy ra tình trạng 
xây dựng không phép, sai phép, xử lý nghiêm các 
công trình nếu để xảy ra vi phạm; công tác đảm 
bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ 
sinh môi trường kết hợp với phòng chống dịch 
COVID-19 được tăng cường, nhất là trong các 
dịp cao điểm: Tết Nguyên đán, SEA Games 31, 
dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Quốc khánh 2/9…; tăng 
cường tuyên truyền tới các khu dân cư, tổ dân phố 
các quy định của pháp luật, mức xử phạt vi phạm 
trật tự đô thị, giao thông, văn hóa giao thông, 
thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn 
phường. Đồng thời, tổ chức các đợt ra quân xử lý, 
giải tỏa các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa 
hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo rao 
vặt và chống tái lấn chiếm; phối hợp với UBND 
phường Ngã Tư Sở và phường Thượng Đình 
(quận Thanh Xuân) ban hành và triển khai  thực 
hiện các Kế hoạch Liên tịch đảm bảo trật tự đô 
thị, trật tự an toàn giao thông khu vực phố Cầu 
Mới thuộc địa bàn giáp ranh của 3 phường, không 
để xảy ra tình trạng họp chợ cóc vi phạm trật tự 
đô thị. Kết quả, năm 2022, phường đã xử lý 229 
trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền phạt 
là 175.200.000 đồng; đã xử lý được 4 điểm chân rác 
trên địa bàn phường gồm đầu ngõ 51, 67, 79 Thái 
Thịnh và ngã 3 Yên Lãng - Láng.
Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2022, UBND 
phường Thịnh Quang được giao làm chủ đầu tư 3 
dự án sử dụng nguồn ngân sách quận: Dự án Cải 
tạo đường và hệ thống thoát nước 104, 120 Yên 

Lãng; ngách 82/15, 82/71, ngõ 142, 154 Yên Lãng; 
ngách 21, 81,121 ngõ Thái Thịnh 1; ngõ 218 đường 
Láng; ngách 175, 221 Thịnh Quang; ngõ 113 Vĩnh 
Hồ, ngõ 67 (đoạn cuối ngách 64/67 Thái Thịnh); 
Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng 
khu A TT Vĩnh Hồ (tổ 14) và khu B Yên Lãng (tổ 
2). Các dự án triển khai thi công đảm bảo chất 
lượng, đúng tiến độ, số tiền đã được giải ngân là 
8.679.506.000 đồng đạt 72% so với dự toán giao.
Song song với nỗ lực phát triển kinh tế, phường 
Thịnh Quang cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng 
đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho người dân. Các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, 
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ chào 
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền về các 
chính sách xã hội, công tác cải cách hành chính, an 
toàn thực phẩm, phòng chống dịch, tuyển chọn 
công dân nhập ngũ, tuyên truyền phòng cháy 
chữa cháy…; các hoạt động văn hóa - thể thao 
thường xuyên được tổ chức, tạo sự đoàn kết, gắn 
bó trong cộng đồng dân cư, đặc biệt phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
được đẩy mạnh. Năm 2022, phường Thịnh Quang 
đã tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 
tổ dân phố văn hóa với 4.640 gia đình và 16 tổ 
dân phố, kết quả đã hoàn thành bình xét gia đình 
văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2022 với kết quả 
4.531 hộ gia đình công nhận gia đình văn hóa đạt 
98%, 16/16 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 
đạt 100%.
Công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn phường 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ 
đạt được kết quả tích cực, đến nay phường Thịnh 
Quang được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu 
học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 
và xóa mù chữ mức độ 2. Đồng thời, tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình 
số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển 

văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai 
đoạn 2021-2025.
Về chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm 
nghèo thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt 
các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách đối 
với người có công. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng 
được thực hiện kịp thời, đầy đủ tới 153 đối tượng 
bảo trợ với số tiền 92.400.000 đồng, 192 đối tượng 
người có công với tổng số tiền là 325.839.008 đồng, 
chi trả mai táng phí cho 2 hộ gia đình có người 
hưởng trợ cấp BHXH qua đời là 17.600.000 đồng; 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà của các cấp đến 271 gia 
đình chính sách trên địa bàn phường với tổng số 
tiền 354.400.000 đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 10 gia 
đình người có công có hoàn cảnh khó khăn mỗi 
sổ trị giá 1.000.000 đồng; phối hợp với Bệnh viện 
Châm cứu Trung ương khám, tư vấn sức khỏe cho 
hơn 150 người, thăm hỏi 24 thương bệnh binh, gia 
đình liệt sỹ già yếu, ốm đau; tặng quà cho 25 trẻ 
em khuyết tật, 33 trẻ em mồ côi mỗi suất trị giá 
200.000 đồng, 9 trẻ em hộ gia đình cận nghèo mỗi 
em 1.000.000 đồng và trao 30 suất quà của UBND 
quận đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn.
Công tác cải cách hành chính và phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt; 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được chú 
trọng, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, 
kiến nghị của người dân. An ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho 
kinh tế - xã hội phát triển.
Phát huy những kết quả đạt được, sang năm 2023, 
Đảng bộ phường Thịnh Quang xác định tập trung 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển 
kinh tế gắn với phát triển văn hóa, giải quyết tốt 
các vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phấn 
đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực xây dựng quận 
Đống Đa ngày càng phát triển, văn minh.

Phường Thịnh Quang: 
HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ 
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Thường trực UBND phường Thịnh Quang tiếp Đoàn Giám sát của HĐND quận Đống Đa 
về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường năm 2022.

NĂM 2022 LÀ MỘT NĂM ĐƯỢC COI LÀ 
THÀNH CÔNG CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH 
QUYỀN VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG THỊNH 
QUANG (QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI). MẶC 
DÙ GẶP KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN TRONG 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 
VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NHƯNG VỚI SỰ 
QUYẾT TÂM CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, 
CÁN BỘ CÙNG VỚI SỰ ĐỒNG LÒNG CỦA 
NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN, PHƯỜNG 
THỊNH QUANG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG 
KẾT QUẢ ĐÁNG MỪNG TRÊN MỌI MẶT.

Vy Linh - Tri Thức
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Giữa lòng đô thị sầm uất, những dự 
án đậm yếu tố sinh thái như quốc đảo 
Singapore của Sunshine Group đã mang 
lại hơi thở tươi mới, chăm sóc toàn diện 
“Thân - Tâm - Trí”, tạo lập không gian 
nghỉ dưỡng đích thực. 

Mảnh ghép xanh tạo nên không gian đáng sống 
Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, mật độ xây dựng 
cao, khói bụi, ô nhiễm ngày càng gia tăng… khiến 
ước mơ sở hữu một căn nhà hòa hợp với thiên 
nhiên trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là 
với cư dân tại các thành phố lớn như Hà Nội hay 
TP.HCM. 
Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng của 
Batdongsan.com, khoảng 61% người Việt có nhu 
cầu gia tăng không gian xanh trong tổ ấm của 
mình, 50% có nhu cầu về ngôi nhà lớn hơn và ở 
khu vực ít đông đúc hơn. Nhiều chuyên gia dự 
báo, chính nhu cầu này sẽ dẫn dắt thị trường bất 
động sản trong tương lai.
Không khó để lý giải tại sao sống xanh là xu hướng 
được nhiều người lựa chọn. Theo nhiều nghiên 
cứu, cây xanh góp phần vào việc cải thiện sức 
khỏe cả về thể chất và tinh thần, thúc đẩy duy trì 
lối sống lành mạnh. Khi quỹ đất nội đô hạn hẹp, 
không phải chủ đầu tư nào cũng đủ tâm huyết 
để kiến tạo những không gian sống bền vững cho 
cộng đồng. 
Chính vì vậy, Sunshine Group được xem là 
thương hiệu gây ấn tượng khi luôn ưu tiên phát 
triển không gian xanh, sinh thái trong tất cả dự án. 
Trong đó, nổi bật nhất là những khu vườn xanh, 
được xem là chỉ dấu nhận diện “Nhà Sunshine” 
trên thị trường, đồng thời là mảnh ghép giá trị 
làm nên những không gian đáng sống.  
Tại “Nhà Sunshine”, những miền sinh thái được 
Sunshine Group kiến tạo từ mặt đất lên tầng 
không, từ cảnh quan cây xanh - mặt nước tới 
những khu vườn trên ban công hay giữa tầng mây, 
góp phần mang đến nơi an cư và nghỉ dưỡng lý 
tưởng cho cư dân. 

Phát triển những không gian sống 
xanh - thông minh 
Tọa lạc tại những vị trí đắc địa, nơi 
mỗi “tấc đất” được định giá hơn cả 
“tấc vàng”, Sunshine Group vẫn kiến 
tạo các khu vườn trong phố đắt giá. Đó 
là Sunshine Garden với vườn châu Âu 
được ví như “ban mai trong vườn phố” 
ở khu Đông Nam Thủ đô, Sunshine 
Riverside và Sunshine City với lõi cảnh 
quan sinh thái hiếm có tại mảnh đất 
vàng khu đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra.
Lấy cảm hứng từ khu vườn châu Âu xinh đẹp 
hay những thành phố bình yên, hầu hết các dự án 
của Sunshine Group đều sở hữu hệ thống tiện ích 
chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn của các khu đô thị 
cao cấp, nơi diện tích cây xanh hòa quyện với mặt 
nước, đường dạo bộ, đài phun nước… trở thành 
một miền thiên nhiên thuần khiết.
Không chỉ kiến tạo những khu vườn đắt giá dưới 
mặt đất, Sunshine Group còn ứng dụng thủ pháp 
thiết kế để mang thiên nhiên lên tầng không. 
Đó là những căn hộ hàng hiệu Sunshine Golden 
River được bao bọc bởi vườn ban công riêng rộng 
lớn từ 24m2 đến gần 75m2, mang thiên nhiên vào 
trong từng không gian sống. Hay Sunshine Green 
Iconic ứng dụng giải pháp thiết kế vườn thẳng 

đứng Vertical Garden 4.0 mang đến 100% căn hộ 
đều sở hữu vườn treo độc đáo tại ban công, trở 
thành dự án xanh thông minh cao cấp lần đầu tiên 
xuất hiện tại khu Đông Hà Nội.
Song hành với dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, 

tại các dự án của Sunshine 
Group, các căn hộ đều 

“xanh từ trong lõi” 
nhờ sử dụng vật liệu 

thân thiện với môi 
trường và công 
nghệ thông 
minh tiết kiệm 
năng lượng: 
đèn tiết kiệm 
điện, thiết 
bị cảm biến, 
quản lý vận 
hành thông 
minh… mang 

đến những trải 
nghiệm sống vượt 
trên mọi kỳ vọng. 
Hướng tới trải 
nghiệm trọn vẹn 
cho người dùng 
cuối, mang đến 
cho cộng đồng 

những không gian sống bền vững, Sunshine 
Group thiết lập hàng loạt tiêu chuẩn vàng cho bất 
động sản xanh - thông minh như: không gian sinh 
thái rộng lớn dẫn khí trời vào trong từng căn hộ, 
cùng vật liệu cao cấp và hệ giải pháp Smart Living 
hiện đại, với vị trí kế sông cận thủy vượng khí…
Soi chiếu qua các dự án đã hiện hữu, có thể thấy 
Sunshine Group đã phát triển những dự án xanh 
- thông minh một cách bài bản, bằng tiềm lực, trí 
lực và cả tâm huyết với cộng đồng. “Đặt mục tiêu 
cao nhất là trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng 
cuối, và hơn cả là mong muốn trao lại thế hệ sau 
không gian sống bền vững, đó chính là một trong 
những cách bất động sản Sunshine Group tạo dấu 
ấn trên thị trường”, đại diện Sunshine Group chia 
sẻ.

Sunshine Garden - nổi bật tại khu 
Đông Nam Thủ đô với vườn ánh sáng 

độc đáo

Từng được vinh danh là Khu đô thị đáng 
sống năm 2021, Sunshine City là một miền 
thiên nhiên thuần khiết, được ví như một 

“ốc đảo xanh” trong lòng phố

Những khu vườn trong phố đắt giá Những khu vườn trong phố đắt giá 
của “của “Nhà Sunshine”Nhà Sunshine”

Lương Huy – Xuân Tâm 

Qúy MãoQúy Mão
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Vị trí đắc địa, vừa ở vừa kinh 
doanh, di chuyển thuận lợi, 
tiềm năng tăng giá cao… là 
những ưu thế nổi bật giúp nhà 
phố thương mại (shophouse) 
ngày càng được giới đầu tư 
ưa chuộng. 

Nếu như tại nhiều tỉnh 
thành trên cả nước, loại 
hình shophouse có lẽ đã 
khá quen thuộc với các 

nhà đầu tư và cư dân bản địa, thì 
với thị trường Yên Bái, loại hình này 
nguồn cung còn hạn chế so với nguồn cầu. Các 
sản phẩm shophouse tại Yên Bái khá khan hiếm 
chỉ có tại một số dự án như Vincom Shophouse 
Yên Bái, TNR Stars Yên Bái City, Melinh 
PLAZA Yen Bai… và mới đây là Eurowindow 
Green Park Yen Bai.
Eurowindow Green Park là khu đô thị hiện 
đại đồng bộ quy mô hơn 60ha, trung tâm hành 
chính mới của TP. Yên Bái. Dự án có hơn 100 
căn shophouse tập trung ở phân khu Sky Town 
được thiết kế độc đáo, với ít nhất một mặt 
hướng trực tiếp ra phố lớn, vỉa hè rộng thoáng, 
mật độ đi lại cao, thuận tiện vừa ở vừa kinh 
doanh. 
Khi hoàn thành, khu shophouse Sky Town hứa 
hẹn tạo nên một không gian náo nhiệt mang 
cảm hứng từ mô hình điểm đến mua sắm và 
giải trí không ngủ, với nhiều hoạt động kinh 
doanh, buôn bán sầm uất quanh năm. Khi các 
thương hiệu cùng hội tụ sẽ tạo thành một khu 
phố mua sắm nhộn nhịp, thu hút đông đảo 
khách hàng đến trải nghiệm tiện ích, đồng thời 
góp phần gia tăng giá trị cho shophouse.
Shophouse Sky Town tại Eurowindow Green 

Park có thể kinh doanh đa 
dạng nhiều sản phẩm và 
dịch vụ, khả năng sinh lợi 
nhuận tốt. Tùy theo mục 
đích riêng, chủ sở hữu 
có thể lựa chọn các ngành 
hàng phù hợp như: thời 
trang, bán lẻ, điện tử, dịch 
vụ giải trí, chăm sóc sắc đẹp, ẩm thực, nội thất, 
trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ…
Với thiết kế thông minh, từ 3-4 tầng 1 tum, 
shophouse có phần diện tích kinh doanh tách 
biệt với diện tích ở, nên việc sử dụng khá thuận 
tiện. Gia chủ có thể sử dụng tầng 1-2 để mở cửa 
hàng, các tầng trên để sử dụng cho không gian 
sinh hoạt.
Ngoài việc sử dụng làm không gian mở cửa 
hàng, hoặc để ở, shophouse Sky Town cũng rất 

phù hợp để cho thuê làm trụ sở văn phòng, địa điểm 
giao dịch. Do đó, loại hình này không chỉ hấp dẫn 
các nhà đầu tư cá nhân mà còn cả các tổ chức, doanh 
nghiệp nhiều ngành nghề.
Với chức năng thương mại vượt trội, dễ mua bán, dễ 
cho thuê, doanh thu cao, dòng tiền do sản phẩm này 
mang lại cho chủ sở hữu cao hơn hiệu suất cho thuê 
của căn hộ chung cư, gửi ngân hàng đồng thời ít rủi ro 
hơn vàng hay chứng khoán. Bên cạnh đó, shophouse 
cũng nắm sẵn nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản, khi 

cộng đồng cư 
dân về sinh sống 
ngày càng nhiều, 
nội khu được lấp 
đầy chắc chắn sẽ 
phát sinh nhu 
cầu giao dịch 
mua bán, phát 
triển dịch vụ. 
Hơn nữa, với lợi 
thế nằm trong 
khu đô thị được 
quy hoạch đồng 
bộ, hiện đại, cư 
dân còn được 
thừa hưởng toàn 
bộ tiện ích nội 
khu đẳng cấp 

như: trường học các cấp, siêu thị, khu thể thao ngoài 
trời, hồ điều hòa, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ 
em, đường dạo bộ…
Có thể thấy, với nhiều tiềm năng, ưu thế nhưng lượng 
cung khan hiếm, loại hình shophouse tại Yên Bái nói 
chung và dự án Eurowindow Green Park nói riêng 
đang được nhiều khách hàng quan tâm săn đón, là 
điểm sáng đầu tư địa ốc Yên Bái.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 0932 888 008
Website: https://eurowindowgreenpark.com.vn/

Sở hữu shophouse đa công 
năng giúp chủ nhân thuận 
tiện sinh hoạt, kinh doanh 
buôn bán hoặc cho thuê

Shophouse Sky Town nằm trong khu vực quy hoạch mới của 
thành phố Yên Bái, tiềm năng tăng giá cao trong tương lai.

Shophouse Sky Town Shophouse Sky Town 

Dòng sản phẩm độc đáo Dòng sản phẩm độc đáo 
đầy hấp lực tại Yên Báiđầy hấp lực tại Yên Bái

Lương Huy – Xuân Tâm 
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Cần phải khẳng định rằng vị trí chính là 
yếu tố quan trọng khi quyết định đầu 
tư bất động sản. BRGLand luôn coi vị 
trí đắc địa sẽ góp phần làm nên sức hút 

không chỉ cho sản phẩm bất động sản, mà còn tạo 
lập nên lợi thế không thể bỏ qua trong mắt nhà 
đầu tư. 

Vị trí đắc địa - chìa khóa của thành công
Với vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu 
Việt Nam, BRGLand luôn đặt mục tiêu lựa chọn 
và gây dựng nên những sản phẩm với vị trí trung 
tâm nổi bật, là cửa ngõ giao thông của thành phố 
và nơi hội tụ của nhiều dịch vụ tiện ích thuận lợi 
nhất cho khách hàng.
“Tọa độ vàng” đầu tiên làm nên tên tuổi của 
BRGLand phải kể tới “viên kim cương xanh” 
Diamond Residence Hà Nội tọa lạc tại khu đô thị 
mới trẻ trung, sầm uất và hiện đại phía Tây của 
Thủ đô, tích hợp nhiều trung tâm thương mại lớn, 
các khu dân cư, bệnh viện và trường học. 
Vị trí đắc địa cũng là lợi thế hàng đầu của BRG 

Coastal City, tọa lạc tại trung tâm 
của quận Đồ Sơn. Tổ hợp dự án 
nằm trên đường Phạm Văn 
Đồng, kết nối Đồ Sơn tới thành 
phố Hải Phòng, rất thuận tiện để di chuyển 
tới sân bay quốc tế Cát Bi, cảng Hải Phòng, đảo 
Cát Bà, hay thậm chí xa hơn nữa là Thủ đô Hà 
Nội.

Thiết kế hiện đại - sức hút không thể chối từ
Một sản phẩm hấp dẫn luôn phải đề cao tính thẩm 
mỹ. Với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, mỗi 
dự án bất động sản do BRGLand phát triển luôn 
mang dấu ấn phong cách kiến trúc độc đáo, giàu 
tính thẩm mỹ, giàu giá trị nghệ thuật... BRGLand 
hiểu rằng một căn hộ không chỉ là nơi để sinh 
sống, mà còn trở thành một thương hiệu cá nhân 
của chủ nhân, được định hình từ phong cách thiết 
kế, tên tuổi của nhà đầu tư và kiến trúc sư. 
Những giá trị nghệ thuật mang tính đột phá có thể 
kể tới tòa tháp căn hộ sánh đôi với khách sạn Hilton 
danh giá - BRG Legend, nơi đang được coi là một 

trong 
n h ữ n g 
biểu tượng 
mới của thành p h ố 
Hải Phòng. Tiếp đến là “dinh thự 
trên không” Diamond Residence Hà Nội với thiết 
kế độc nhất cùng nội thất sang trọng, hiện đại, 
đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu.
Các căn hộ tại đây đều có diện tích lớn, thậm chí 
một số căn hộ có tiêu chuẩn tương đương với 
những Phòng Tổng thống tại khách sạn 5 sao 
quốc tế. Chiều cao trần từ 3,6m đến 4,5m tương 
đương chiều cao của những căn biệt thự mặt đất, 
dễ dàng giúp gia chủ thiết kế những căn phòng 
siêu sang rộng lớn ngay trong căn hộ của mình. 

Dịch vụ vận hành - cơ sở của sự bền vững
Một trong những điều khiến các cư dân tại các 
công trình của BRGLand luôn hài lòng, đó là dịch 

Những giá trịNhững giá trị  vàngvàng  
của thương hiệucủa thương hiệu  BRGLandBRGLand

Nhắc tới BRGLand, ta 
thường nhắc tới những sản 

phẩm bất động sản chất lượng 
cao, tiện nghi và giàu tính độc 

bản. Thành công của thương hiệu 
BRGLand đến từ phương châm đầu 
tư và phát triển dựa trên những 
yếu tố “bất khả chiến bại”, đem 
đến sức sống bền vững theo 

thời gian cho từng sản 
phẩm.
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vụ vận hành thường xuyên được quan tâm và 
nâng cấp, đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu 
khác nhau của người dân. Đây cũng là lý do 
BRGLand luôn lựa chọn hợp tác với các đối 
tác danh tiếng thế giới trong các hạng mục 
thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nội thất như 
P&T, WOW Architects, Aqua Works,… cùng 
các nhà thầu thi công uy tín, chất lượng và các 
tên tuổi lớn trên thế giới trong lĩnh vực quản 
lý, vận hành. 
Điển hình tại các tổ hợp chung cư như 
Diamond Park Plaza với 128 căn hộ bên hồ 
Thành Công (quận Đống Đa), hoặc BerRiver 
Jardin và Le Grand Jardin (quận Long Biên) 
đều xây dựng đường dạo bộ riêng dành cho 
người già, khu vui chơi an toàn dành cho trẻ 
nhỏ hay những công viên cảnh quan xanh hài 
hòa. Đặc biệt, các nhà thiết kế của BRGLand 
luôn khéo léo bố trí 100% các phòng trong 
căn hộ đều đón ánh sáng và gió tự nhiên với 
mong muốn đưa thiên nhiên “gõ cửa” từng 
căn hộ.

Chất lượng tiện ích - định hình phong cách 
sống hiện đại
Tất cả những điểm mạnh về vị trí, thiết kế, 
dịch vụ vận hành sẽ không thể khiến một dự 
án bất động sản thành công, nếu như bản thân 
sản phẩm đó không tự tạo nên một phong 
cách riêng, góp phần giúp chủ nhân định 
hình nên cá tính, gu sống của riêng mình. 
Hiểu rõ điều này, với mong muốn mang tới 
những sản phẩm nổi bật thậm chí có giá trị 
“sưu tầm”, BRGLand hi vọng sẽ có thể tạo 
nên những giá trị về vị thế và đẳng cấp cho 
mỗi chủ nhân.
Một trong những dự án được BRGLand gửi 
gắm kỳ vọng là điểm sáng cho quy hoạch 
của Thủ đô Hà Nội, chính là dự án Thành 
phố Thông minh Bắc Hà Nội nằm trên trục 
đường Nhật Tân - Nội Bài, một thành phố 
hiện đại đảm bảo tiện ích đẳng cấp quốc tế 
với 6 tính năng thông minh gồm: Năng lượng 
thông minh, Giao thông thông minh, Học tập 
thông minh, Quản trị thông minh, Kinh tế 
thông minh và Đời sống thông minh. Đây là 
dự án với tham vọng thay đổi bộ mặt của cửa 
ngõ phía Bắc của Thủ đô, xây dựng nên cảnh 
quan đô thị hiện đại tích hợp công nghệ tiên 
tiến, tuy nhiên vẫn giữ được bản sắc và văn 
hóa địa phương. Dự án được BRGLand hợp 
tác với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) với 
tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, dự kiến 
hoàn thiện vào năm 2028.
Bên cạnh bản quy hoạch Thành phố Thông 
minh Bắc Hà Nội, BRGLand còn thành công 
với những dự án đạt hiệu quả cao về kinh tế 
- xã hội, nổi bật là Quy hoạch tổng thể Đại lộ 
Vinh - Cửa Lò và hai bên trục Đại lộ Vinh - 
Cửa Lò (Nghệ An) đã nhận Giải Vàng tại Giải 
thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia Việt Nam 
2021.
Dù tại bất cứ địa phương nào, BRGLand luôn 
dành trọn tâm huyết của mình để xây dựng 
nên những sản phẩm bất động sản, đáp ứng 
những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, 
đẳng cấp và khác biệt, nhằm đem đến sự 
thoải mái và giá trị lợi nhuận bền vững cho 
mỗi khách hàng.
Với những lợi thế cộng hưởng từ sức mạnh 
trong hệ sinh thái, BRGLand luôn mong 
muốn mang tới những giá trị tốt đẹp cho 
cộng đồng, hiện thực hóa khát vọng vươn ra 
thế giới - “Going Global”, đóng góp cho đất 
nước những công trình mang tính biểu tượng 
cao, kiến tạo giá trị phát triển bền vững và 
nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực 
cũng như trên thế giới. 

Tại huyện Quảng Xương, Agribank Chi 
nhánh (CN) Nam Thanh Hoá đã tổ chức 
Lễ khánh thành, bàn giao công trình an 
sinh xã hội Trường THCS Quảng Hợp trị 
giá 6 tỷ đồng.

Dự buổi lễ có bà Lê Thị Huyền - Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; 
ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng 
ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; ông Lê 
Huy Kỳ - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; ông 
Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện, 
cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện 
Quảng Xương, lãnh đạo xã Quảng Hợp cùng các 
thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS 
Quảng Hợp. Về phía Agribank có ông Cù Anh 
Tuấn - Phó Trưởng Ban Truyền thông Agribank; 
ông Trần Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Agribank Nam Thanh Hóa và các đồng chí trong 
đoàn công tác Agribank Nam Thanh Hóa.
Công trình an sinh xã hội Trường THCS Quảng 
Hợp là công trình ghi dấu ấn Chào mừng kỷ 
niệm 35 năm thành lập Agribank (26/3/1988 
- 26/3/2023), do Agribank Nam Thanh Hóa tài 
trợ 100% kinh phí trị giá 6 tỷ đồng, với quy mô 
3 tầng, 9 phòng, tổng diện tích sàn 880m2 và các 
hạng mục phụ trợ khác. Các phòng học đều được 
lắp đặt thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập gồm 
bảng viết, bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh. 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thành - Giám 
đốc Agribank CN Nam Thanh Hóa chia sẻ: Công 
trình là tấm lòng của tập thể hơn 300 cán bộ nhân 
viên Agribank Nam Thanh Hóa dành tặng nhân 
dân huyện Quảng Xương nói chung, ngành Giáo 
dục huyện Quảng Xương và nhân dân xã Quảng 
Hợp nói riêng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và 
động viên kịp thời của Agribank Nam Thanh 
Hóa đối với thế hệ trẻ, đối với công tác dạy và 
học của các trường học khu vực nông thôn, giúp 
địa phương giảm bớt những khó khăn về cơ sở 
vật chất cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo điều 
kiện công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 
1, địa phương đủ điều kiện hoàn thành tiêu chí 
văn hoá - giáo dục trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới nâng cao. 
Nhân đây, Ngân hàng Agribank Nam Thanh Hóa 
đã trao tặng 10 suất học bổng, trị giá 10 triệu đồng 
cho các học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.
Bà Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa ghi nhận những nỗ lực 

đóng góp của đơn vị đối với công tác an sinh xã 
hội tại địa phương, đánh giá cao việc làm cũng 
như những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ nhân 
viên Ngân hàng Agribank CN Nam Thanh Hóa 
đã dành cho huyện Quảng Xương. Đồng thời 
cũng đề nghị Ngân hàng Agribank CN Nam 
Thanh Hóa tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, 
chính quyền hoàn thành tốt các chương trình an 
sinh xã hội, tiến tới mục tiêu xây dựng và phát 
triển tỉnh Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu 
giàu đẹp và văn minh.
Thông qua các hành động cụ thể, cán bộ, nhân 
viên Agribank Nam Thanh Hoá đang thể hiện 
một Agribank nghĩa tình, góp phần khẳng định 
truyền thống của một Agribank không chỉ vững 
mạnh trong hoạt động kinh doanh, mà còn là một 
tập thể luôn nêu cao đạo lý, truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với 
cộng đồng, xã hội.
Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm 
vụ kinh doanh, ngân hàng Agribank CN Nam 
Thanh Hoá luôn tích cực, chủ động tham gia 
công tác từ thiện, an sinh xã hội với trách nhiệm 
cao. Chi nhánh đã dành gần 12 tỷ đồng cho nhiều 
hoạt động an sinh xã hội và từ thiện trên địa bàn 
toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Ngân 
hàng vì cộng đồng”, trong thời gian tới, Agribank 
CN Nam Thanh Hóa sẽ động viên cán bộ công 
nhân viên hoạt động kinh doanh hiệu quả, tích 
cực đóng góp vào quỹ từ thiện và an sinh xã hội 
để chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền địa 
phương xây dựng được nhiều hơn các công trình 
an sinh xã hội, giúp đỡ được nhiều hơn nữa các 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào việc 
thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc 
gia “xây dựng nông thôn mới” và xóa đói giảm 
nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Agribank Nam Thanh Hóa trao biểu trưng cho bên 

nhận tài trợ.

Yến Hoàng
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Agribank CN Nam Thanh Hóa: 
Trao tặng công trình an sinh xã hội 
Trường THCS Quảng Hợp

Đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và nhà tài trợ cắt băng khánh thành công trình.Đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và nhà tài trợ cắt băng khánh thành công trình.
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Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã 
khai trương, đưa vào hoạt động Ngân 
hàng số Agribank Digital tại số 12 Phan 
Chu Trinh, phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa. 
Đến dự có ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; ông Đào Xuân Yên - Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh. Về phía Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Thanh Hóa có ông Tống Văn Ánh - Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh 
Hóa. Về phía Agribank, có sự hiện diện của ông 
Nguyễn Thuần Phong - Giám đốc Agribank Chi 
nhánh tỉnh Thanh Hóa; đại diện Trung tâm Thẻ 
Agribank và lãnh đạo 16 chi nhánh triển khai 
Agribank Digital giai đoạn I, lãnh đạo Agribank 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo ABIC 
Thanh Hóa.
Agribank Digital là mô hình cung cấp các dịch vụ 
ngân hàng tự động 24/7, nhanh chóng, an toàn 
và bảo mật. Người dân chưa có tài khoản chỉ cần 
mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn 
cước công dân, thực hiện các thao tác đơn giản là 
có thể nhanh chóng mở tài khoản tại Ngân hàng 
số của Agribank. Khi đã có tài khoản tại Agribank, 
khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ 
ngân hàng tại quầy giao dịch Agribank Digital 
như định danh, đăng ký thông tin sinh trắc học 
(khuôn mặt, vân tay); mở tài khoản trực tuyến; 
đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử; vay vốn trực 
tuyến; thực hiện các giao dịch tài chính bằng sinh 
trắc học như gửi tiền vào tài khoản, thanh toán, 
chuyển khoản, chuyển tiền 24/7, gửi tiết kiệm… 
Mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ 
xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao, như khách 
hàng có mặt tại quầy giao dịch. Đặc biệt, khi sử 

dụng Agribank Digital, khách hàng có thể đăng 
ký vay vốn tại bất kỳ thời điểm nào thay vì phải 
đến ngân hàng, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân 
hàng với chi phí hợp lý.
Ông Nguyễn Thuần Phong - Giám đốc Agribank 
Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Chi 
nhánh luôn nỗ lực thay đổi mạnh mẽ, chuyển đổi 
mô hình hoạt động theo hướng lấy ngân hàng 
số làm cốt lõi để phát triển đột phá và bền vững. 
Việc khai trương Ngân hàng số Agribank Digital 
để khách hàng nâng tầm trải nghiệm; giúp khách 
hàng chủ động trong giao dịch tài chính, tăng 
tương tác với ngân hàng đồng thời giúp ngân 
hàng tiết giảm chi phí vận hành.
Ông Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 
cũng đánh giá cao việc khai trương đưa vào hoạt 
động ngân hàng số của Agribank Thanh Hóa. Đây 
là bước phát triển mới của Agribank Thanh Hóa 
nói riêng và ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa nói chung. Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh đề nghị Agribank Thanh Hóa tiếp tục 
phát huy hiệu quả mô hình ngân hàng số, nhằm 
phát huy tốt hơn, nhanh hơn, an toàn và chuyên 
nghiệp hơn trong hoạt động ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hoá.
Việc đưa vào hoạt động Ngân hàng số Agribank 
Digital sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương 
thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước, góp phần mang dịch vụ 
ngân hàng đến gần hơn với người dân, đẩy lùi 
tình trạng tín dụng đen... Bên cạnh sự phát triển 
của Mobile Banking và Internet Banking, sự ra đời 
của Agribank Digital sẽ minh chứng cho những 
nỗ lực của Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 
trong quá trình tích cực tham gia vào cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0, góp phần chủ lực, hiệu quả 

trong thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện 
quốc gia và Đề án đẩy mạnh thanh toán không 
dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ, hướng 
tới phổ cập tài chính vi mô, đặc biệt là trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn. 

Hồng Thúy - Agribank Thanh Hóa

Ông Nguyễn Thuần Phong - Giám đốc Agribank Chi 
nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa
Khai trương Ngân hàng số đầu tiên 

khu vực Bắc miền Trung
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Góp phần thay đổi diện mạo vùng 
đất Gia Lai
Gia Lai là một tỉnh thuộc khu vực 
Bắc Tây Nguyên nằm trọn trên nền 
đá cổ rộng lớn dày trên 4.000m, 
thuộc địa khối Kon Tum. Nơi đây có 
địa hình đồi, núi khá phức tạp; thuộc 
kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ 
ẩm cao; đặc biệt có tới 27 loại đất, 
được hình thành trên nhiều loại đá 
mẹ. Vì vậy, Gia Lai chính là nơi phù 
hợp để phát triển các loại cây ăn quả 
và cây lâu năm, điển hình là cây cao 
su - loại cây công nghiệp dài ngày, 
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
địa phương.
Nhận thấy tiềm năng trong việc phát 
triển kinh tế - xã hội của cây cao su, 
năm 1984, Công ty TNHH MTV Cao 
su Mang Yang đã được thành lập, 
từ đó góp phần thay đổi diện mạo 
vùng đất Gia Lai. Đến nay, sau gần 
40 năm hình thành và phát triển, cây 
cao su, do Công ty TNHH MTV Cao 
su Mang Yang trồng trên vùng đất 
này, là giống cây đem lại nguồn lợi 
kinh tế vô cùng lớn.
Cụ thể, trong 9 tháng năm 2022, diện 
tích cao su của Công ty đạt 7.502,59 
ha; diện tích khai thác là 4.606,51 
ha (trong đó mở mới là 1.291,31ha); 
diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản 
2.351,51 ha; diện tích các loại cây 
trồng khác là 47,194 ha (trong đó 
diện tích cà phê là 24,854 ha, diện 
tích đai rừng chắn gió gồm bời lời 
và keo lai là 22,34 ha). Sản lượng ước 

tính đến 30/9/2022 là 4.524/5.800 
tấn, đạt 78,4% kế hoạch (về sản 
lượng nhiều hơn 1.356 tấn, về tiến độ 
thực hiện kế hoạch nhanh hơn 3,4 % 
so với cùng kỳ năm 2021). Năng suất 
bình quân đến thời điểm hiện tại là 
0,982 tấn/ha (đạt tỉ lệ 77,8% theo kế 
hoạch 5.800 tấn). 100% sản lượng chế 
biến đạt tiêu chuẩn CSVN 112 của 
Tập đoàn... 
Các công tác phòng chống cháy; công 
tác chăm sóc vườn cây; công tác xen 
canh; công tác quản lý chất lượng, 
ISO, môi trường, chứng chỉ rừng 
bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/
PEFC và chuỗi hành trình sản phẩm 
CoC; công tác PCCC, bảo vệ tài sản, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trong đơn vị đã đạt hiệu 
quả đáng kỳ vọng. Mục tiêu trong 3 
tháng cuối năm 2022, Công ty sẽ đạt 
tổng doanh thu là 687,728 tỷ đồng, 
đạt 111,25% kế hoạch.
Có được thành công như ngày hôm 
nay, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể 
CBNV trong Công ty đã gặp không 
ít khó khăn, thử thách. Song, với tinh 
thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, 
bám sát thực tiễn, giữ vững vai trò 
lãnh đạo toàn diện, Công ty đã vượt 
qua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
sản xuất - kinh doanh hàng năm. 
Đặc biệt trong 2 năm qua, tuy dịch 
COVID-19 diễn biến hết sức phức 
tạp, song cấp ủy, lãnh đạo Công ty 
đã nỗ lực, quyết liệt trong mọi hoạt 
động chỉ đạo, điều hành sản xuất - 

kinh doanh, đề ra các 
giải pháp phù hợp, tăng sản 
lượng, năng suất vườn cây. 

Đồng hành cùng chính quyền, 
chăm lo đời sống người lao động
Trên chặng đường xây dựng và phát 
triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, 
nhất là khi điều kiện thổ nhưỡng, 
khí hậu không thuận lợi bằng các 
công ty cao su khác ở Tây Nguyên, 
nhưng Công ty TNHH MTV Cao su 
Mang Yang vẫn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 
Bên cạnh việc chăm sóc vườn cây 
và tổ chức sản xuất kinh doanh, 
Công ty TNHH MTV Cao su Mang 
Yang luôn dành sự quan tâm đặc 
biệt đến đời sống, thu nhập của 
người lao động, đảm bảo công tác 
bảo hộ lao động, bồi thường độc hại, 
tạo cho người lao động môi trường 
làm việc an toàn và ổn định nhất. 
Hiện nay, tổng số lao động tại Công 
ty là 1.210 người, trong đó có 648 lao 
động nữ, 523 lao động là người dân 
tộc thiểu số. Tiền lương bình quân 
4.660.320 đồng/người/tháng (tăng 
710.235 đồng/người/tháng so với 
cùng kỳ năm 2020, tăng 17,98%).
Điều Công ty Mang Yang làm được 
không chỉ là đạt được những con số 
đáng kỳ vọng, mà còn từng bước 
đồng hành cùng chính quyền địa 
phương trong công tác an sinh xã 
hội bằng những hành động ý nghĩa 
như quan tâm chăm lo Tết cho người 
lao động, thường xuyên thăm hỏi 

động viên kịp 
thời CBCNV bị 
ốm đau, hoạn 
nạn. 
Cụ thể, trong 9 

tháng năm 2022, 
Lãnh đạo Trung 

ương Đảng đã tặng 
50 suất quà và Công 

đoàn Cao su Việt Nam 
thăm hỏi 253 công nhân, lao 

động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi 
suất quà trị giá 1.000.000 đồng, Công 
đoàn Công ty tặng quà cho 1.570 
đoàn viên, mỗi phần quà trị giá 150 
nghìn đồng. Thăm và tặng quà cho 
cán bộ hưu trí, đoàn viên bị tai nạn 
lao động, tổng số tiền chi trong dịp 
này gần 600 triệu đồng. Hằng năm, 
Công ty cũng đã tổ chức đi tham 
quan nghỉ mát để động viên người 
lao động. Không chỉ hỗ trợ người 
lao động là dân tộc thiểu số, đơn vị 
còn luôn xác định, lợi nhuận phải đi 
đôi với việc bảo vệ môi trường, ở đó 
người dân trong vùng dự án phải 
được hưởng lợi. 
Với những đóng góp cho sự phát 
triển chung của tỉnh nhà, Công ty 
TNHH MTV Cao su Mang Yang đã 
vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 
Ba; Huân chương Chiến công hạng 
Ba; Huân chương Lao động hạng 
Nhất, Nhì, Ba. 
Chặng đường phát triển phía trước 
sẽ còn không ít khó khăn, thử thách, 
song, bằng sức lao động sáng tạo và 
lòng quả cảm, với niềm tin và khát 
vọng của những người đi mở đất, 
cán bộ, đảng viên, người lao động 
Công ty Cao su Mang Yang đã, đang 
và sẽ viết tiếp trang sử mới, chung 
sức kiến thiết, dựng xây vùng đất 
bom cày, đạn xới ngày xưa ngày 
càng sung túc, ấm no.

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, với lĩnh vực 
trồng cây cao su, trồng rừng, trồng cây lâu năm, chế biến, 
sản xuất các sản phẩm gỗ, mủ cao su, Công ty TNHH MTV Cao 
su Mang Yang thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
đã từng bước góp phần thay đổi nền kinh tế tỉnh Gia Lai bằng 
hành trình từng bước nâng tầm loài cây được gọi là “vàng 
trắng”. 

Ông Trương 
Minh Tiến - 

Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH 

MTV Cao su 
Mang Yang

Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Mang YangTrụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 
HÀNH TRÌNH HÀNH TRÌNH NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ 

“VÀNG TRẮNG”“VÀNG TRẮNG”

Phùng Sơn



Ngay từ khi thành lập, Công ty Cổ phần 
Phân hữu cơ HUMIC luôn xác định 
mục tiêu, muốn tồn tại và phát triển 
thì phải được người tiêu dùng chấp 

nhận, nghĩa là doanh nghiệp bán các sản phẩm 
mà khách hàng cần chứ không phải bán những 
sản phẩm mà doanh nghiệp có. 
Nắm rõ mục tiêu đó, Công ty luôn ý thức sản 
xuất ra những sản phẩm vật tư phân bón mang 
nhãn hiệu HUMIC có chất lượng cao, đảm bảo các 
thành phần dinh dưỡng cho cây trồng phát triển, 
đạt năng suất cao như: NPK cao cấp phân vi sinh, 
NPK tan nhanh và NPK nhỏ giọt cung cấp cho 
sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật cao, phân hữu cơ 
khoáng, phân lân viên hạt...
Với nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng từ các 
nhà cung cấp, kết hợp với quy trình sản xuất tiên 
tiến, chất lượng vượt trội, đảm bảo dinh dưỡng, 
các sản phẩm phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi 
đã “hô biến” những mảnh đất bạc màu trở thành 
những vùng đất xanh tươi, trù phú. Bên cạnh đó, 
nhờ giá thành hợp lý, các sản phẩm của Công ty 
được nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi và các tỉnh duyên Hải miền Trung, 
Tây Nguyên tin dùng. 
Trong suốt chặng đường phát triển, với những 
đóng góp to lớn cho ngành nông nghiệp nước nhà, 
Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng 
Ngãi đã vinh dự giành được nhiều giải thưởng 
quý giá, như: Giải thưởng Bông lúa vàng của Bộ 

NN&PTNT; 3 lần được Chính phủ tặng cúp Bạc 
về chất lượng quốc gia. 
Đặc biệt, ngày 29/03/2022, Công ty được vinh 
danh Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 
ở hạng mục ngành phân bón. Đây là lần thứ 5 liên 
tiếp Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng 
Ngãi nhận được giải thưởng này. Việc nhiều năm 
liên tiếp đạt Chứng nhận HVNCLC đã khẳng 

định được uy tín, vị thế của HUMIC Quảng Ngãi 
trong lòng người tiêu dùng, đồng thời cũng là sự 
đảm bảo, cam kết về chất lượng của sản phẩm 
phân bón trên thị trường. 
Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới của 
Công ty, ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty 
Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi cho 
biết: “Với mong muốn tìm tòi, phát triển các sản 
phẩm có chất lượng tốt phục vụ khách hàng, Công 
ty cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, liên tục ứng 
dụng khoa học kỹ thuật mới, đổi mới dây chuyền 
công nghệ, nghiên cứu, cải tiến liên tục để cho ra 
những dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, 
mẫu mã bao bì đẹp, tiện dụng, phù hợp với các 
loại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng 
nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà 
con nông dân, đúng với phương châm “Tốt đất - 
Xanh lâu - Năng suất cao - Hiệu quả nhiều”. 
 Với những thành quả đã đạt được, hy vọng trong 
thời gian tới, những sản phẩm phân bón mang 
nhãn hiệu Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC 
Quảng Ngãi sẽ tiếp tục vươn xa ở nhiều địa 
phương trên cả nươc, trở thành người bạn thân 
thiết, có ích của mọi nhà nông. 

Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi

Là một trong số ít doanh nghiệp còn 
trụ lại khi chuyển đổi sang cơ chế thị 
trường, Công ty Cổ phần Phân hữu cơ 
HUMIC Quảng Ngãi là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ nhưng đã có sự phát triển 
ổn định từ năng suất, sản lượng, chất 
lượng, doanh thu và hiệu quả cao. Đặc 
biệt, đơn vị đã tìm được hướng đi thích 
ứng với cơ chế thị trường, phù hợp với 
xu thế thời đại.

TếtTếtQuý MãoQuý Mão
20232023
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Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC 

Bạn của nhà nôngPhùng Sơn
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Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao, tiền thân là Nhà máy Supe 
Phốt phát Lâm Thao, được Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khởi 

công xây dựng ngày 8 tháng 6 năm 1959 bên 
dòng sông Thao trên quê hương đất Tổ (huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Sau 3 năm thi công xây 
dựng, nhà máy đã khánh thành đi vào sản xuất 
ngày 24 tháng 6 năm 1962.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty 
CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn 
giữ vững vai trò ngọn cờ đầu trong ngành sản 
xuất kinh doanh phân bón, hóa chất nước ta, cung 
ứng gần 20 triệu tấn phân bón cho đồng ruộng, 
sát cánh cùng nông dân cả nước làm nên những 

vụ mùa bội thu, góp phần đưa nước ta trở thành 
nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Thương 
hiệu Lâm Thao “ba nhành lá cọ xanh” đã trở nên 
quen thuộc với nền kinh tế nước nhà, đặc biệt, tên 
gọi “Phân bón Lâm Thao” đã in sâu vào tiềm thức 
của đông đảo bà con nông dân cả nước.
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 
vào doanh nghiệp, đầu năm 2021, Công ty Cổ 
phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã 
giới thiệu bộ tem thông minh gắn mã QR Code. 
Tem thông minh có gắn mã QR Code được gắn 
vào bao bì sản phẩm; mỗi bao sản phẩm được gắn 
một mã duy nhất đi theo sản phẩm từ khi xuất 
hàng đến khi được sử dụng. Tem được chia tách 

làm 2 phần: Phần dùng để khâu dán bên ngoài 
bao bì và phần để dán bên trong bao bì. Sáng kiến 
trên đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía 
khách hàng.
Việc sử dụng tem thông minh đạt được 5 lợi ích 
sau: Quản lý đến từng sản phẩm; Giúp công tác 
quản lý bán hàng quản lý được minh bạch, hiệu 
quả hơn; Dễ dàng phát hiện bán lấn vùng; Giúp 
người dân dễ dàng nhận diện hàng chính hãng, 
phân biệt hàng nhái, hàng giả; Tiếp cận và triển 
khai các chương trình khuyến mại đến tận tay 
người tiêu dùng.
Dữ liệu sẽ được truyền lên máy chủ theo dạng 
điện toán đám mây, chỉ cần dùng điện thoại di 
động quét mã QR Code là hiện lên các thông tin 

như sản phẩm chính hãng của Lâm Thao, chủng 
loại, ngày sản xuất, lô sản xuất, nhà phân phối 
cấp 1 nào cung ứng... Khi người tiêu dùng cuối 
cùng dùng điện thoại kích hoạt tem là có thể xem 
hướng dẫn sử dụng bằng clip bằng cách kết nối 
thẳng với trang web của công ty, tham gia vào các 
trò chơi dự thưởng hay một chương trình khuyến 
mại… Qua đó tạo điều kiện cho bà con nông dân 
tham gia các chương trình khuyến mại do Công 
ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ 
chức. Chương trình “Quét tem trong, trúng vàng 
ròng” được triển khai, thu hút sự quan tâm của bà 
con đang cho thấy tính hiệu quả của con tem 4.0 
trong hoạt động chăm sóc, tri ân đến khách hàng 
của công ty.

Ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Supe Phốt phát và Lâm Thao - cho 
biết, việc sử dụng tem mã quét QR chính là sự kết 
nối của cả công ty, là chìa khóa mở ra thị trường 
thông tin nhiều chiều mà người nông dân cần tìm 
kiếm. Quá trình thử nghiệm ban đầu cho kết quả 
tốt, toàn bộ các sản phẩm của Lâm Thao đưa ra thị 
trường sẽ được áp dụng con tem này theo nhiều 
giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nhằm mục đích 
tránh bán lấn vùng, bán phá giá hoặc giả mạo, 
khi kích hoạt sẽ truy vết được rất nhanh. Giai 
đoạn thứ hai là tương tác và quản trị trong nội 
bộ công ty, từ lệnh mua hàng của bên kinh doanh 
cho đến lệnh xuất hàng thành hệ thống kết nối 
với nhau. Giai đoạn ba có sự tương tác hai chiều, 
nhiều chiều giữa công ty với người tiêu thụ, kể cả 
phản hồi ngay lập tức về chất lượng sản phẩm.

Supe Lâm Thao: 
Mua phân bón 
trúng ngay vàng ròng 
nhờ quét mã QR

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội trúng vàng 
khi mua phân bón Supe Lâm Thao nhờ 
mã quét QR trên các sản phẩm. Đây 
chính là bước tiến lớn trong hoạt động 
kinh doanh của Công ty Cổ phần (CP) 
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 

Nghĩa Đồng
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Những ngày cận Tết, chúng tôi vinh dự 
đến thăm các cán bộ, đảng viên của 
Chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
lắp Sông Đà DTH. Những cái bắt tay 

chân tình, nụ cười nồng hậu ngay buổi đầu gặp 
gỡ đã khiến cuộc trò chuyện giữa mọi người trở 
nên gần gũi hơn.
 Trao đổi về những thành quả đã đạt được trong 
nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Đức Đại - Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây lắp Sông 
Đà DTH hào hứng cho biết: Công ty CP tư vấn và 
xây lắp Sông Đà DTH được thành lập năm 2012. 
Năm 2013, Chi bộ Công ty được thành lập trực 
thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Ba Vì 
với 4 đảng viên chính thức. Đến thời điểm này, 
chi bộ có 14 đảng viên; trong đó 5 đảng viên nữ, 9 
đảng viên nam, 10 đảng viên chính thức và 4 đảng 
viên dự bị. Hiện tại, Công ty đang sử dụng 136 lao 
động, trong đó có 86 lao động thường xuyên và 50 
lao động thời vụ.
Nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua là khoảng thời gian 
đặc biệt khi Công ty phải đối mặt với nhiều khó 
khăn do dịch bệnh COVID-19. Phát huy vai trò 
tiên phong của Đảng, Chi bộ đã cùng Ban lãnh 
đạo Công ty xây dựng kế hoạch phát triển Công 
ty trong tình hình mới. Điều này đã góp phần 
giúp Công ty vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, 
từng bước nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 
kế hoạch được giao và khẳng định uy tín trên 
thương trường. 
Để vượt qua những khó khăn và đạt những thành 
tích đó, nội bộ Công ty đã luôn đoàn kết và có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ và Ban Giám đốc. 
Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Đại là Bí thư Chi bộ 
đồng thời là Giám đốc Công ty nên công tác Đảng 
được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi 
bộ hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể cùng 
góp sức vì hiệu quả công việc chung. Bên cạnh đó, 
Phó Bí thư là đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng, 
có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng. Công 
ty nói chung và Chi bộ Công ty nói riêng luôn 
nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, 
HĐND, UBND, sự phối hợp tạo điều kiện của cấp 
ủy, chính quyền xã Ba Trại, đặc biệt là Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp huyện Ba Vì trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị đề ra. 
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 
qua, do cơ chế chính sách và các quy trình, định 
mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá cho công tác xây 
dựng thay đổi đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết 
quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Song với 
sự quyết tâm khắc phục khó khăn, sự gắn kết 
chặt chẽ, thống nhất giữa Đảng và chính quyền, 
sự phối hợp hài hòa giữa tổ chức Đảng với các 
tổ chức đoàn thể, tổ đội sản xuất đã tạo nên sức 
mạnh để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. 
Từ năm 2020 đến nay, tổng doanh thu của Công 
ty là 116,7 tỷ đồng, đạt 102%. Trong đó, lợi nhuận 
trước thuế là 1,14 tỷ, đạt 165,6%; thu nộp vào 
NSNN được 4,48 tỷ đồng, đạt 105%; thu nhập 
bình quân của người lao động trong Công ty 
trong năm 2020-2022 tăng từ 7,4 triệu đồng lên 8,5 
triệu đồng/người/tháng. Các công trình thi công 
đều hoàn thành theo đúng tiến độ của hợp đồng 
đã ký và được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất 
lượng và thẩm mỹ.  
Trong công tác xây dựng Đảng, nhìn chung tình 
hình chính trị tư tưởng đảng viên Chi bộ ổn định, 
vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng 
cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Trong Chi bộ cũng như Công ty không có vấn đề 
nổi cộm, không xảy ra khiếu kiện. Các đảng viên 
không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Đặc biệt, Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương số 4 
(khóa XII, XIII) của Đảng. 
Công tác đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2022 
được quan tâm thực hiện tốt. Chi bộ đã hoàn thiện 
thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 2 đồng chí, 
hoàn thiện hồ sơ tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
cho 1 đồng chí đúng thời hạn và quy định của 
Điều lệ Đảng. Năm 2020 có 11/11 đảng viên được 
phân loại, trong đó có 2 đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ đạt 18%. Năm 2021, có 9/10 
đảng viên được phân loại, trong đó có 2 đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 22,2%. 
Ngoài hiệu quả và đóng góp trong sản xuất kinh 
doanh, nhiều năm qua, hoạt động chăm lo đời 
sống cho người lao động luôn được Công ty quan 
tâm, chú trọng thực hiện. Ông Nguyễn Đức Đại 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty chia sẻ: Công ty 
luôn cố gắng chăm lo đời sống của người lao động 
một cách tốt nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
người lao động có môi trường làm việc thân thiện, 
thoải mái. Điều này rất quan trọng, không chỉ tạo 
sự gắn kết giữa mọi người, tạo khí thế năng động 
thi đua sản xuất mà còn góp phần giữ chân người 
lao động làm việc, gắn bó với Công ty. Người lao 
động được bố trí việc làm ổn định, tiền lương, thu 
nhập bình quân đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, các chế độ khác như tham quan nghỉ 
mát, khám chữa bệnh định kỳ hàng năm được 
thực hiện đầy đủ theo quy định. Đặc biệt các hoạt 
động nhân đạo, thiện nguyện cũng được Chi bộ 
và Ban Giám đốc Công ty quan tâm hưởng ứng 
và được xem là một trong những hoạt động trọng 
tâm trong suốt chặng đường phát triển lâu dài. 
Với những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-
2022, tập thể Công ty và Chi bộ đã nhận được 
nhiều giấy khen của lãnh đạo cấp trên. Trong 
năm 2020-2021, Chi bộ luôn được Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp huyện Ba Vì xếp loại Chi bộ 
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, duy trì 4 năm 
liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tiến 
tới hoàn thành mục tiêu 5 năm liên tiếp. 
Dẫu biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn 
nhiều khó khăn và thử thách, khi nhiệm kỳ mới 
2022 - 2025 được dự báo là nhiệm kỳ có nhiều khó 
khăn do tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến 
động, giá cả vật liệu tăng cao. Đây sẽ là thách thức 
lớn đối với Chi bộ và Công ty CP tư vấn và xây 
lắp Sông Đà DTH nhưng tin rằng, dưới sự dẫn dắt 
tài ba của ông Nguyễn Đức Đại, người “thuyền 
trưởng” chèo lái “con tàu” mang tên Sông Đà 
DTH sẽ không ngừng căng buồm đón gió vươn 
khơi và hiên ngang đứng vững, vượt qua được 
những thử thách, khó khăn, sóng gió bủa vây của 
thời cuộc.

Vững tin cùng đất nước 
chuyển mình vào xuân

Ông Nguyễn Đức Đại - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty là một trong những cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Ba Vì.

Đại hội Chi bộ đã bầu ra Ban chấp hành Cấp ủy 
trong nhiệm kỳ mới.

Xuân mới tràn về trong sắc thắm của 
muôn hoa đua nở, mùa xuân dường như 
đang tô thắm thêm những thành tích 
mà Chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn và 
xây lắp Sông Đà DTH đã đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. Những dấu ấn trong bức 
tranh đa sắc đã thể hiện rõ bản lĩnh và 
trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo - những cán 
bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, 
đã từng bước tháo gỡ khó khăn, không 
ngừng bứt phá đi lên để gặt hái thêm 
nhiều thành tựu, góp phần xây dựng 
quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Chiến
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Tình hình sản xuất kinh doanh có 
nhiều khởi sắc
Không đứng ngoài vòng xoáy ảnh 
hưởng của đại dịch COVID-19, ngay 
từ đầu năm, công tác điều hành sản 
xuất của Công ty Than Mạo Khê - 
TKV gặp rất nhiều khó khăn, trở 
ngại. Với mục tiêu “An toàn - Phát 
triển - Hiệu quả”, Ban Lãnh đạo 
Công ty đã từng bước tháo gỡ khó 
khăn, nhanh chóng triển khai thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng 
chống dịch cùng với sự đồng thuận, 
tinh thần kỷ luật và đồng tâm với 
phương châm làm việc “Trách nhiệm 
- Thân thiện - Sáng tạo” của toàn thể 
cán bộ công nhân viên (CBCNV), 
Than Mạo Khê đã không ngừng bứt 
phá đi lên, hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch được giao.
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, 
tình hình sản xuất trong Công ty cơ 
bản ổn định, kết hợp cùng việc chủ 
động sắp xếp bố trí sản xuất hợp lý, 
phù hợp với công nghệ khai thác 
từng diện đã tạo điều kiện thuận lợi 
trong công tác điều hành sản xuất. 
Đồng thời, dự án khai thác hầm lò 
dưới mức -150 mỏ Mạo Khê bắt đầu 
ra than, các diện có điều kiện địa 
chất ổn định chất lượng than tốt.
Trong năm, Công ty đã khai thác 
được 2.080.000 tấn than nguyên 
khai, sản xuất 1.962.145 tấn than 
sạch, tiêu thụ 1.920.365 tấn than, bóc 
đất lộ thiên 500.000 m3, đào lò chuẩn 
bị sản xuất trên 19.000 m, đào lò xây 
dựng cơ bản hơn 2.700 m, doanh thu 
than đạt hơn 2.678 tỷ đồng, ổn định 
việc làm và thu nhập bình quân của 
người lao động trên 18 triệu đồng/
người/tháng.
Thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật công 
nghệ, các đơn vị sản xuất trong toàn 
Công ty đều hoàn thành kế hoạch đề 
ra (12 phân xưởng khai thác, 3 phân 
xưởng đào lò, 2 đơn vị vận tải, ô tô, 
TGCCM, Sàng TT, Phục vụ, Trạm 
mạng, CKXD). Có 2 phân xưởng 
khai thác than đạt trên 200.000 tấn/
năm là KT3, KT9 và 4 phân xưởng 
khai thác đạt sản lượng trên 150.000 
tấn/năm: KT2, KT4, KT5, KT6. Ngay 
từ đầu năm, Công ty đã tổ chức rà 
soát tài nguyên, xây dựng kế hoạch 
điều hành sản xuất tăng thêm 
150.000 tấn than hầm lò theo chỉ đạo 
của Tập đoàn, duy trì và ổn định sản 
xuất cho 12 phân xưởng khai thác, 3 
phân xưởng đào lò. 
Đặc biệt, công tác đào tạo huấn 
luyện để nâng cao kỹ năng đảm bảo 
an toàn lao động cho người lao động 
được Công ty đặc biệt chú trọng. 
Trong năm 2022, Công ty Than 

Mạo Khê - TKV đã triển khai nhiều 
phương pháp, hình thức huấn luyện 
về công tác an toàn, vệ sinh lao động 
cho cán bộ công nhân viên. Xây dựng 
các kế hoạch truyền nghề cho người 
lao động trong Công ty nhằm nâng 
cao hơn nữa kỹ năng nghề, độ thuần 
thục cho người lao động trong công 
việc thông qua quá trình tự đào tạo 
giữa người thợ với người thợ tại nơi 
làm việc, từ đó duy trì được nguồn 
nhân lực để thay thế, bổ sung, phát 
triển lực lượng công nhân kỹ thuật 
lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững của công ty.
Trong nhiều cuộc họp, Giám đốc 
Công ty Than Mạo Khê - TKV, ông 
Nguyễn Văn Tuân đã trực tiếp giải 
đáp thấu đáo các kiến nghị của đại 
diện các phân xưởng, phòng ban và 
người lao động (NLĐ). Một trong 
những giải pháp luôn được lãnh đạo 
Công ty Than Mạo Khê - TKV thúc 
đẩy là: Ổn định sản xuất đảm bảo tốt 
công tác an toàn, vệ sinh lao động; 
tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường, chăm lo phát triển 
nguồn nhân lực...

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động
Cùng với việc phát động phong trào 
thi đua lao động sản xuất hiệu quả, 
sáng tạo, góp phần tích cực nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong 
những năm qua, Than Mạo Khê luôn 

chú trọng chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho đoàn viên công đoàn, 
người lao động. Ngày 16/11/2022, 
tại lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu 
biểu vì người lao động” năm 2022 
do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐ-
TB&XH, Liên đoàn Công nghiệp 
và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ 
chức, Công ty Than Mạo Khê - TKV 
là đơn vị đại diện duy nhất khối hầm 
lò thuộc TKV vinh dự được vinh 
danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
người lao động”. 
Theo lãnh đạo Công ty Than Mạo 
Khê - TKV, hiện nay xã hội ngày càng 
phát triển, người lao động có nhiều 
sự lựa chọn hơn cho nghề nghiệp 
của mình, đặc biệt là các nghề ít 
nguy hiểm. Chính vì vậy để giữ chân 
NLĐ, Công ty luôn cố gắng tạo cho 
NLĐ tâm lý thoải mái khi làm việc 
cùng một mức sống tương xứng với 
công sức họ bỏ ra. Hàng năm, Công 
ty đều dành nguồn lực lớn chăm lo 
lợi ích và giải quyết chế độ chính 
sách kịp thời cho người lao động. Để 
giúp thợ mỏ an cư lạc nghiệp, gắn bó 
lâu dài với doanh nghiệp, công ty đã 
triển khai nhiều gói hỗ trợ nhà ở cho 
công nhân. Ngoài bố trí công nhân ở 
tại các khu tập thể, hàng năm Công 
ty còn đề nghị với Công đoàn TKV 
hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn”. 
Trong năm 2022, Công đoàn Công ty 
đã tổ chức bàn giao 6 nhà “Mái ấm 
Công đoàn”, 1 nhà chính sách với 

tổng số tiền 655 triệu đồng, trong đó 
nguồn “Mái ấm Công đoàn” là 360 
triệu đồng; nguồn phúc lợi TKV là 
100 triệu đồng, nguồn quỹ tương trợ 
195 triệu đồng. 
Từ chăm lo nơi ăn, chốn ở cho công 
nhân lao động đảm bảo tốt nhất, 
công ty còn bố trí xe ô tô đưa đón 
công nhân đi làm, xe song loan vận 
chuyển đưa đón công nhân trong lò, 
phục vụ thợ lò tại khu nghỉ dưỡng 
thợ lò sau ca, uống chè giải khát 
sau giờ làm việc, tổ chức bữa ăn tự 
chọn ở tất cả các nhà ăn… Công ty 
còn xây dựng quy chế khen thưởng 
ngày công an toàn, tháng an toàn và 
chương trình 5S, khuyến khích tiền 
lương cho công nhân có ngày công 
cao, tiền lương theo trình độ đào 
tạo; tổ chức cho công nhân có thu 
nhập cao, gia đình thợ lò tiêu biểu, 
đảng viên xuất sắc, mạng lưới An 
toàn vệ sinh viên, các phó quản đốc, 
phó phòng đi tham quan du lịch; tổ 
chức cho công nhân đi điều dưỡng 
chữa bệnh nghề nghiệp, tổ chức gặp 
mặt tuyên dương thợ lò tiêu biểu; bố 
trí công việc phù hợp cho con công 
nhân hy sinh vì sự nghiệp sản xuất 
than của công ty… Với nhiều hoạt 
động thiết thực và ý nghĩa, chăm lo 
chu đáo đời sống người lao động, 
Công ty Than Mạo Khê - TKV đã 
và đang nhận được sự ủng hộ, đánh 
giá cao của tập thể cán bộ công nhân 
viên, từng bước xây dựng ý thức 
trách nhiệm của người lao động 
thông qua việc làm và năng suất lao 
động hàng ngày, từ đó góp phần xây 
dựng Công ty Than Mạo Khê - TKV 
ngày càng phát triển.
Hoà chung với khí thế thi đua của cả 
nước và mừng xuân mới Quý Mão 
2023, tập thể cán bộ công nhân viên 
người lao động Công ty Than Mạo 
Khê -TKV sẽ cùng nhau đoàn kết, 
tiếp tục phát huy những thành tích 
đã đạt được trong năm 2022, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2023, chăm lo hơn đến đời sống 
người lao động và xây dựng doanh 
nghiệp ngày càng phát triển, xứng 
đáng là đơn vị uy tín của Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam.

Công ty Than Mạo Khê - TKV: 
Điểm sáng trong sản xuất kinh doanh 
và chăm lo đời sống người lao động

Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Tuân đón nhận danh hiệu 
"Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2022.

Công ty Than Mạo Khê - TKV là một đơn vị có bề dày truyền thống, khẳng định vị thế bằng 
hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Với sản lượng than khai thác từ 1,7 đến 2 triệu tấn/
năm, Than Mạo Khê vẫn luôn giữ vị trí một mỏ hầm lò chiến lược phía Tây của Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đồng thời được đánh giá là điểm sáng về công tác 
chăm lo đời sống người lao động. Năm 2022, Công ty Than Mạo Khê - TKV là đơn vị đại diện 
duy nhất khối sản xuất than hầm lò thuộc TKV vinh dự được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu 
biểu vì người lao động”.

Thành Viên
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Với kinh nghiệm hơn 40 năm sản xuất 
gạch men cao cấp, Công ty CP gốm sứ 
CTH đã và đang có những bước chuyển 
mình khi đưa vào áp dụng dây chuyền 

sản xuất gạch granite, công nghệ Italy hiện đại 
nhất hiện nay mang thương hiệu gạch men cao 
cấp Apodio...
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường và đa dạng hóa hơn nữa các dòng sản 
phẩm gạch ốp lát cao cấp mang thương hiệu 
Apodio, Công ty CP Gốm sứ CTH đã đầu tư lắp 
đặt dây chuyền sản xuất gạch granite cao cấp 
công suất 3 triệu m2/năm, công nghệ 4.0, tổng 
giá trị đầu tư trên 330 tỷ đồng. Qua đó, nâng công 
suất sản xuất của toàn công ty từ 4 triệu m2/năm 
lên hơn 7 triệu m2/năm.
Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp với thương hiệu 
Apodio của Công ty đạt các tiêu chuẩn chất 
lượng và môi trường, được phép lưu hành tại thị 
trường Mỹ, châu Âu, Úc, và một số nước phát 
triển của châu Á. Sản phẩm Apodio được Bureau 
Veritas của Bỉ chứng nhận quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 và môi trường theo 

ISO14001:2015. Ngoài ra, sản phẩm Apodio được 
Hiệp hội Kiểm tra kỹ thuật TUV của Cộng hoà 
Liên bang Đức chứng nhận đạt chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO13006:2015 và CE marking cho 
phép sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường lưu hành tại thị trường chung châu Âu.
Apodio đang tiến tới chinh phục thị trường khó 
tính và tiêu chuẩn cao là Đức nói riêng và thị 
trường châu Âu nói chung để góp phần khẳng 
định vị thế, trí lực của thương hiệu Việt trên thế 
giới; qua đó tiếp tục cập nhật các xu hướng sản 

phẩm mới nhất, công nghệ tiên tiến nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Vừa qua, Công ty CP gốm sứ CTH đã triển 

khai ký kết Hợp đồng Liên doanh liên kết 
thúc đẩy thương mại và triển khai tiêu thụ sản 

phẩm Apodio vào khối thị trường chung châu Âu 
ngay từ quý I/2023. Nhằm đa dạng hoá hơn nữa 
các dòng sản phẩm, Công ty CTH tiếp tục đầu tư 
thêm nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm đá 
kết tinh nhân tạo tấm lớn, kích thước lớn để xuất 
khẩu cũng như cung ứng tại thị trường Việt Nam 
từ quý III/2023.
Từ quý IV/2022, Công ty CTH đã triển khai 
Dự án Số hoá và ERP toàn diện nhằm nâng cao 
nguồn lực nội bộ, tiến tới dự báo quá trình vận 
hành sản xuất và chất lượng sản phẩm bằng AI; 
hỗ trợ và mang tới các giải pháp quản trị bán hàng 
cho khách hàng; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cao 
nhất của khách hàng trong nước cũng như trên 
thế giới. 

Công ty CP Gốm sứ CTH ký kết Hợp đồng Liên doanh liên kết thúc đẩy thương mại 
và phát triển tiêu thụ sản phẩm Apodio vào khối thị trường chung châu Âu. 

Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp thương hiệu 
Apodio đã khẳng định được vị thế tại các 

thị trường khó tính của châu Âu. 

Công ty gốm sứ CTH: 
Khẳng định thương hiệu 

với đối tác châu Âu
Với những thành công của sản phẩm gạch ốp lát cao cấp mang thương 
hiệu Apodio đạt được, Công ty CP gốm sứ CTH đã triển khai ký kết Hợp 
đồng Liên doanh liên kết thúc đẩy thương mại và triển khai tiêu thụ sản 
phẩm Apodio vào khối thị trường chung châu Âu ngay từ quý I/2023. 

Nghĩa Đồng
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Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Thái 
Nguyên là cơ quan chuyên 
môn có nhiệm vụ tham mưu 
giúp UBND thành phố Thái 
Nguyên quản lý nhà nước về 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường.

Với chức năng nhiệm vụ 
được giao, trong những 
năm qua, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường 

thành phố Thái Nguyên luôn quán 
triệt thực hiện theo chỉ đạo của lãnh 
đạo UBND thành phố về công tác 
quản lý tài nguyên và môi trường 
theo đúng quy định của pháp luật, 
đồng thời đẩy nhanh giải quyết các 
thủ tục hành chính về đất đai được 
nhân dân đồng tình ủng hộ. 
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần 
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong 
năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Thái Nguyên tiếp 
tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về tài nguyên và môi trường. 
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, thu 
hút đầu tư và thu ngân sách; tăng 
cường công tác quản lý xã hội trong 
phát triển đô thị; nâng cao kỷ cương, 
trật tự đô thị; tăng cường quản lý 
đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định 
cư. Thêm vào đó là đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính, góp phần 
từng bước xây dựng chính quyền 
điện tử, đô thị thông minh của thành 
phố Thái Nguyên, công tác tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo; đảm bảo theo đúng quy định 
của pháp luật.
UBND thành phố Thái Nguyên đã 
tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên 
và Môi trường và các cơ quan liên 
quan triển khai nhiều giải pháp 
trong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng để đảm bảo thời gian bàn 
giao mặt bằng và khởi công các công 
trình, dự án trọng điểm đúng tiến độ 
như: Dự án Chương trình đô thị miền 
núi phía Bắc TP. Thái Nguyên, Dự án 
“Phát triển tổng hợp đô thị động lực 
TP. Thái Nguyên”; Dự án Khu nhà 
ở Cao Ngạn, Dự án đường Bắc Sơn 
kéo dài... và các dự án phát triển hạ 
tầng khu dân cư. Xây dựng phương 
án kiểm đếm bắt buộc và đảm bảo thi 
công các dự án thuộc diện thu hồi đất 
để giải phóng mặt bằng, đồng thời 
đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi 
công đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 
dựng theo kế hoạch được duyệt.
Ông Đinh Công Ích, Trưởng phòng 
Tài nguyên và Môi trường thành phố 
Thái Nguyên cho biết: “Trong thời 
gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý đất đai, 
bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các 
quy trình, thủ tục hành chính về đất 
đai. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đúng quy định; 
đảm bảo đất đai được quy hoạch sử 
dụng hợp lý, hiệu quả đi đôi với bảo 

vệ môi trường; phát huy tối đa nguồn 
lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã 
hội, tăng cường công tác quản lý hoạt 
động khai thác khoáng sản và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
theo quy định”. 
Để làm tốt công tác quản lý nhà nước 
về nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành phố 
Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 
các vi phạm về đất đai, môi trường 

theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo 
UBND các xã, phường theo dõi, quản 
lý chặt đất công trên địa bàn thành 
phố, đề ra giải pháp, kế hoạch quản 
lý sử dụng đất công có hiệu quả.
Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng chế 
độ chính sách, pháp luật của Nhà 
nước để triển khai thực hiện các dự 
án thu hút đầu tư. Tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các sở, ban, ngành của 
tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; tập 

trung chỉ đạo các phường, xã nơi có 
dự án, các chủ đầu tư đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền đến người dân chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về công tác bồi 
thường hỗ trợ và tái định cư để tạo 
sự đồng thuận cao của nhân dân, đẩy 
nhanh tiến độ các công trình trọng 
điểm góp phần không nhỏ vào việc 
xây dựng thành phố Thái Nguyên 
ngày một văn minh, hiện đại xứng 
đáng là trung tâm vùng Việt Bắc. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thái Nguyên:    
Hoàn thành tốt công tác quản lý 
nhà nước về tài nguyên môi trường 

Quang Hưng
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Đồng hành sẻ chia cùng doanh nghiệp, 
NLĐ
Trước biến động của thị trường lao động tác 
động lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập 
của NLĐ, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng 
nặng nề của đại dịch Covid-19, thời gian tới, 
tổ chức công đoàn nói chung và các cấp công 
đoàn tỉnh Thái Bình nói riêng xác định sẽ 
phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. 
Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn tỉnh 
nhà đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều 
chương trình hoạt động nhằm đồng hành 
cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, 
qua đó đảm bảo đời sống, việc làm và thu 
nhập của NLĐ. 
Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt vai trò 
đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ 
những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, 
vận động công nhân viên chức lao động 
(CNVCLĐ) tích cực tham gia công tác cải 
cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái 
độ làm việc thực thi công vụ, đặt mục tiêu 
sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân 
lên hàng đầu, tạo hiệu ứng tốt trong doanh 
nghiệp. Các cấp công đoàn có vai trò không 
nhỏ trong việc sắp xếp lao động, sắp xếp việc 
làm, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách 
cho NLĐ, bảo đảm quyền và lợi ích chính 
đáng của NLĐ. 
Điển hình như Tháng công nhân, Công đoàn 
Thái Bình cùng doanh nghiệp đã triển khai 
các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, trao 
7.555 suất quà (mức từ 300.000đ - 700.000đ/
suất) với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng cho NLĐ 
có thành tích xuất sắc trong lao động, gắn 
bó nhiều năm với doanh nghiệp và NLĐ 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức 
trao tặng trên 3.000 mũ bảo hiểm xe máy 
cho CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 
tỉnh tổ chức, thăm hỏi, tặng quà 24 đoàn 
viên, NLĐ bị tai nạn lao động (mỗi suất từ 
1.000.000 - 3.300.000đ) với tổng số tiền 33,2 
triệu đồng.
Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và 
người lao động” tiếp tục được các cấp công 
đoàn triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống; 
năm 2022, công đoàn các cấp đã ký kết với 6 
đối tác cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với 
giá ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa 
bàn tỉnh, đã có thêm hơn 20.000 lượt đoàn 
viên và người lao động được thụ hưởng từ 
Chương trình.
Ngoài ra, Công đoàn triển khai vận động 
đóng góp ủng hộ Quỹ Mái ấm Công đoàn 
năm 2022, đến ngày 15/11/2022, tổng số tiền 
thu nộp về quỹ là 1 tỷ 418,822 triệu đồng, thực 
hiện hỗ trợ từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn 
của Liên đoàn Lao động tỉnh xây mới 32 căn 
nhà (mức 40 triệu đồng/nhà), sửa chữa 9 căn 
nhà (mức 20 triệu đồng/nhà) “Mái ấm Công 

đoàn” năm 2022 cho đoàn viên, CNVCLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh 
phí 1,46 tỷ đồng.

Mang “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với 
NLĐ
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang tới gần, 
với mục tiêu chăm lo tốt nhất cho đời sống 
vật chất và tinh thần của đoàn viên, NLĐ, 
LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch 
cụ thể với nhiều chương trình hành động có 
chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.
Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người 
lao động đều có Tết”, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã 
chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức 
đa dạng các hình thức chăm lo, hỗ trợ Tết, tập 
trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao 
động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp. Ưu tiên đoàn viên, người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc các bệnh 
hiểm nghèo, người lao động thuộc các đối 
tượng gia đình chính sách, người lao động 
không thể về quê đón Tết do phải làm việc, 
lao động, sản xuất... Tùy theo đối tượng để 
chi động viên, thăm hỏi từ nguồn tài chính 
công đoàn với mức từ 300.000 đồng/người 
đến 1.000.000 đồng/người.
Công đoàn các cấp cũng chủ động tham gia 
với cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm 
tra, giám sát người sử dụng lao động trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, nhằm 
có giải pháp đảm bảo quyền lợi của NLĐ ở 
các doanh nghiệp khó khăn, bị ảnh hưởng 
bởi COVID-19, chủ bỏ trốn hoặc phá sản.
Theo ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Thái Bình: Năm 2022, với biến động 
của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng sau đại dịch COVID-19 nhưng không 
vì thế mà để đoàn viên, NLĐ không có Tết. 
Bằng nhiều nguồn lực, các cấp công đoàn 
tỉnh luôn sát cánh cùng doanh nghiệp tháo 
gỡ những khó khăn và chăm lo sâu sát hơn 
tới đời sống đoàn viên, NLĐ, hỗ trợ kịp thời 
cho đoàn viên, NLĐ, để ai cũng được ấm áp 
trong ngày Tết đến Xuân về.
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây tổn 
thất, mất mát nặng nề về mọi mặt cho cả 
cộng đồng, nhưng cũng chính những lúc 
khó khăn này, sự quan tâm chăm lo của tổ 
chức công đoàn tới đoàn viên, NLĐ, sự đồng 
hành, sẻ chia tới những khó khăn của doanh 
nghiệp càng trở nên ấm áp, nghĩa tình. Điều 
đó, không chỉ khẳng định vai trò quan trọng 
của công đoàn với NLĐ và người sử dụng 
lao động mà còn bồi đắp thêm sự tin yêu của 
NLĐ với một tổ chức luôn đồng hành, sát 
cánh cùng họ vì “ở đâu khó, ở đó có công 
đoàn”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao quà hỗ 
trợ cho đoàn viên bị F0 tại Công ty TNHH đồ dùng du lịch 

Trung Bảo Thái Bình. Ảnh: B.M

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Vũ Thư, Ban Giám hiệu 
Trường THCS Tân Hòa cùng đồng nghiệp, tổ dân phố tặng 

quà chúc mừng cô giáo Trần Thị Diên trong ngày khánh 
thành nhà mới. Ảnh: B.M

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh trao quà Tết 
động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã 

Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: B.M

Công đoàn Thái Bình Công đoàn Thái Bình 
đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp 

chăm lo tốt cho người lao độngchăm lo tốt cho người lao động
Thời gian qua, các cấp công đoàn Thái Bình đã luôn sát cánh, đồng hành 
tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho người 
lao động (NLĐ) để phần nào giảm bớt thiệt thòi, mất mát mà đại dịch 
COVID-19 gây ra.
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Có thể nói, những năm qua phong trào 
và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Giang 
đã từng bước đổi mới cả về nội dung 
và hình thức, gắn sát với đời sống của 

người lao động (NLĐ) đem lại nhiều lợi ích thiết 
thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng 
như tinh thần của NLĐ. Đó là kết quả của sự nỗ 
lực đoàn kết phấn đấu, sự năng động, sáng tạo 
của các cấp công đoàn và sự đóng góp rất lớn của 
đội ngũ NLĐ trong tỉnh.

Ở đâu khó, ở đó có công đoàn
Năm 2022, những ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 đã đặt ra nhiều thách thức cho các cấp 
công đoàn trong tỉnh. Nhưng với sự chủ động, 
linh hoạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã 
phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các 
hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động; 
tuyên truyền, vận động để người lao động chia 
sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó 
khăn, tiếp tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc 
làm, thu nhập.
Năm qua, các cấp công đoàn Bắc Giang đã ký thỏa 
thuận với 13 đối tác về chương trình phúc lợi cho 
đoàn viên. Các đối tác đã tặng hàng nghìn suất 
quà với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Có 67.865 đoàn 
viên, người lao động được mua các sản phẩm ưu 
đãi giảm giá của các đối tác với giá trị hưởng lợi 
trên 30,1 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ 
chức thành công Chương trình “Gian hàng dành 
cho công nhân lao động” gắn với đẩy mạnh cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, với chủ đề “Lễ hội hàng Việt”; “Tinh 
hoa hàng Việt - Tự hào hàng Việt”, kết hợp với 
các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian, các 
hoạt động từ thiện... 
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 
nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên như: Hỗ trợ 
xây dựng 49 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn 
viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 1,5 
tỷ đồng.
Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đồng 
hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh, vận động công 
nhân viên chức lao động tích cực tham gia công 
tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái 
độ làm việc thực thi công vụ, đặt mục tiêu sự hài 
lòng của doanh nghiệp và người dân lên hàng 
đầu, tạo hiệu ứng tốt trong doanh nghiệp. Các 

cấp công đoàn có vai 
trò không nhỏ trong 
việc sắp xếp lao động, 
sắp xếp việc làm, 
giám sát thực hiện các 
chế độ, chính sách cho 
NLĐ, bảo đảm quyền 
và lợi ích chính đáng 
của NLĐ. 
Với việc triển khai 
đồng bộ nhiều hoạt 
động đa dạng, công 
đoàn đã tập trung 
hướng mạnh các hoạt 
động về cơ sở, đặc biệt 
với những công đoàn 
cơ sở (CĐCS) sản xuất 
kinh doanh mới được 
thành lập, có đông 
NLĐ. LĐLĐ tỉnh đã 
làm tốt công tác phối 

hợp, tư vấn cho CĐCS, 
NLĐ giải quyết tranh 

chấp lao động xảy ra, kịp 
thời bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của NLĐ 
theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ 

có sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo của công đoàn 
cấp trên, CĐCS từng bước nâng cao được vai trò 
đại diện cho NLĐ ở các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục trong NLĐ được 
Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên coi trọng, 
tập trung chủ yếu vào các nội dung như tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền 
Hiến pháp, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật 
Thực hành tiết kiệm, Luật Phòng chống, tham 
nhũng, lãng phí, Luật An toàn giao thông, Luật 
Công đoàn, Bộ luật Lao động…
Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế 
hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trong Chương 
trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” như: Tất cả 
các cấp công đoàn trong tỉnh đều tổ chức Chương 
trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân 
lao động với nhiều hoạt động văn hóa thể thao 
sôi nổi. Chủ động thăm và tham mưu các lãnh 
đạo đi thăm, tặng trên 7.200 suất quà cho đoàn 
viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với 
số tiền trên 3,59 tỷ đồng. Hỗ trợ 17.816 vé xe cho 
đoàn viên, người lao động trị giá trên 3,5 tỷ đồng. 

Tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng 
công nhân lao động về quê đón Tết 
Nguyên đán 2022” với 50 chuyến xe 
miễn phí, kèm theo 1.500 suất ăn trưa 
cho đoàn viên lỡ xe về quê ăn Tết… 

Tập trung hướng về cơ sở và NLĐ
Trong xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng, cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, sự biến 
động thị trường lao động sẽ tác động lớn đến 
đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ nhất là 
trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19. Do đó, thời gian tới sẽ có nhiều thách 
thức không nhỏ với tổ chức công đoàn nói chung 
và các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang nói riêng. 
Nhưng đây cũng là cơ hội để công đoàn Bắc 
Giang chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới và sáng 
tạo hơn nữa nhằm nâng cao vị thế, vai trò của tổ 
chức công đoàn trong lòng NLĐ. Công đoàn tỉnh 
Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao chất 
lượng Thỏa ước lao động tập thể, tạo mối quan hệ 
hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 
Tập trung hướng về doanh nghiệp, đẩy mạnh 
mọi hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho NLĐ, đặc biệt công nhân lao động 
trong các khu công nghiệp. Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với NLĐ như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, tiền lương, tiền thưởng, sử dụng quỹ phúc 
lợi tập thể. 
Công đoàn sẽ chú trọng đẩy mạnh nhiều phong 
trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động 
giỏi - Lao động sáng tạo” tạo sức lan tỏa, tinh 
thần hăng hái lao động, sản xuất rộng khắp trong 
đội ngũ công nhân lao động toàn tỉnh, góp phần 
đồng hành cùng NLĐ tháo gỡ những khó khăn 
cho doanh nghiệp, hoàn thành những mục tiêu 
phát triển kinh tế của địa phương. 
Công đoàn xác định đồng hành cùng doanh 
nghiệp chăm lo những lợi ích thiết thực của NLĐ, 
là cầu nối vững chắc để gắn kết lợi ích của người 
sử dụng lao động và NLĐ, với mục tiêu mỗi 
doanh nghiệp là “mái nhà ấm áp của công nhân”. 
Tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm, sự năng 
động, sáng tạo của đội ngũ NLĐ sẽ cùng với tổ 
chức công đoàn tỉnh vượt qua được những khó 
khăn, thách thức, chuyển mình mạnh mẽ đáp ứng 
được nhu cầu bức thiết của thời đại đặt ra, tất cả 
vì mục tiêu nâng cao đời sống, phúc lợi cho NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ 
tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Văn Cảnh  ký 
thỏa thuận hợp tác với đại 
diện Chi nhánh Công ty TNHH 
Yakult Việt Nam tại Bắc Giang.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cho con NLĐ tại Công ty TNHH New Wing Việt Nam.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 
Hoạt động thiết thực, 
hướng về người lao động
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Công ty CP Giám định - Vinacomin là 
đơn vị có chức năng giám định toàn bộ 
than của Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiêu thụ 

trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhiệm vụ giám 
định than và khoáng sản, đơn vị hiện có 5 trung 
tâm giám định tại tỉnh Quảng Ninh và Bà Rịa - 
Vũng Tàu gồm: Trung tâm Giám định Cẩm Phả; 
Trung tâm Giám định Hòn Gai; Trung tâm Giám 
định Uông Bí; Trung tâm Dịch vụ giám định khai 
thác thị trường; Trung tâm Giám định Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Tại các trung tâm giám định có các trạm 
giám định làm nhiệm vụ ở các khu vực, đơn vị khối 
sản xuất, sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than.
Trong năm 2022, với sự chỉ đạo, điều hành sáng 
tạo, linh hoạt của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban 
lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, kỷ luật 
và đồng tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên 
(CBCNV), người lao động, Công ty CP Giám định 
- Vinacomin đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản 
xuất kinh doanh cùng các nhiệm vụ chính trị khác 
trong năm. Sản lượng giám định than tiêu thụ là 
46,65 triệu tấn đạt 108% kế hoạch (KH), bằng 104% 
so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng giám định 
Alumina và Hydroxit Nhôm là 1,43 triệu tấn đạt 
110% KH, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng 
doanh thu 180 tỷ đồng đạt 128% KH, bằng 112% so 
với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận đạt được là 13,29 tỷ 
đồng, bằng 138% KH, bằng 109% so với cùng kỳ 
2021. Thu nhập bình quân CBCNV đạt 14,57 triệu 
đồng/người/tháng bằng 126% KH, bằng 113% so 
với cùng kỳ. 
Những ngày cuối năm, mặc dù công việc còn bận 
rộn nhưng ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công 
ty CP Giám định - Vinacomin vẫn niềm nở đón 
tiếp chúng tôi. Chia sẻ về những hoạt động nổi bật 
của Công ty trong năm qua, ông cho biết: Khẳng 
định chiến lược phát triển mở rộng dịch vụ giám 
định cho khách hàng là hướng đi tất yếu trong xu 
thế cạnh tranh thị trường, Công ty đã đầu tư phát 
triển, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả thiết 
thực, đảm bảo nguồn lực cho việc duy trì và phát 
triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, 
Công ty có 3 phòng thí nghiệm được trang bị hệ 
thống thiết bị phân tích, thử nghiệm tiên tiến, hiện 
đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 là 
VILAS 012, VILAS 600, VILAS 1229. Bên cạnh đó, 
Công ty còn thực hiện mua sắm các thiết bị phân 
tích nguyên tố Lưu huỳnh, Nhiệt năng, Tủ sấy môi 
trường Ni tơ, Lò đốt, Lò chảy tro… trang bị đến các 
trung tâm, trạm giám định tại các khu vực tiêu thụ 
than, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than, cung cấp dịch 
vụ phân tích chất lượng chính xác và nhanh nhất 
cho khách hàng. 
Trên cơ sở kế hoạch phối hợp kinh doanh TKV 
và kế hoạch điều hành hàng tháng của Trung 
tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Công ty 
đã chủ động cân đối các nguồn lực, lập kế hoạch 
hàng tháng giao cho các đơn vị sản xuất trực thuộc 
thực hiện, phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ cũng 
như các đơn vị liên quan, điều hành sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả.
Trong năm, Công ty đã mở rộng thị trường giám 
định than nhập khẩu tại Trung tâm điện lực 
Duyên Hải thuộc BQL Nhiệt điện 3. Ngoài ra còn 
mở rộng giám định than cho các khách hàng ở các 
tỉnh thành trong cả nước (Bắc - Trung - Nam) và 

giám định than cho một số đơn vị tại cảng dỡ cuối 
nguồn. Tháng 10/2022, Công ty đã thành lập Trạm 
giám định Kinh Môn phục vụ giám định than 
giao vào Nhà máy nhiệt điện Hải Dương; mở rộng 
thêm khách hàng thực hiện kiểm tra đo lường cân 
thương mại và hiệu chuẩn thiết bị.
Với kinh nghiệm hơn 20 năm, Công ty CP Giám 

định - Vinacomin ngày càng khẳng định vị trí của 
mình trong lĩnh vực này. Công ty đã được Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường trao giải Vàng chất 
lượng Việt Nam, được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, hạng 
Nhất năm 2005… và nhiều giải thưởng cao quý 
khác. Năm 2022, Công ty vinh dự được Unesco 
Việt Nam trao tặng danh hiệu “TOP 10 Doanh 
nghiệp tiêu biểu Unesco”. Giải thưởng đã chứng 
minh thương hiệu QUACONTROL ngày càng 
vang xa và giữ một vị trí trong lòng khách hàng 
trong nước và trên trường quốc tế.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty CP Giám định - Vinacomin luôn trân 
trọng và phát huy sức mạnh của yếu tố “con 
người”. Trên cơ sở nhận thức rõ, con người là vốn 
quý, là cốt lõi của thành công và sự phát triển bền 
vững, Công ty luôn đề cao tinh thần đoàn kết, 
chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động. Trong năm 2022, mục tiêu tiền 
lương của người lao động trong Công ty đã thực 
hiện vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Hội nghị 
người lao động đã đề ra, cụ thể: Tiền lương bình 
quân CBCNV đạt 14,57 triệu đồng/người/tháng 
bằng 126% KH, bằng 113% so với cùng kỳ.  
Đối với việc thực hiện nội quy, quy chế liên quan 
đến người lao động, Công ty luôn đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc và chấp hành tốt các chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của Đảng, các quy định pháp 
luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp; thực hiện 
đầy đủ, đúng, kịp thời chế độ chính sách đối với 
người lao động theo quy định pháp luật lao động 
và Thỏa ước Lao động tập thể của Tập đoàn, của 
đơn vị. Trong năm, Công ty đã tổ chức thành công 
các cuộc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Công ty 
với đại diện tập thể người lao động và đối thoại 
trực tiếp với người lao động tại Hội nghị người 
lao động của các đơn vị trực thuộc. Thông qua các 
cuộc đối thoại đã tăng cường mối quan hệ, nhận 
thức, hiểu biết lẫn nhau giữa người quản lý với 
người lao động về tình hình sản xuất, kinh doanh 
và trong thực hiện nhiệm vụ chung, mở rộng dân 
chủ trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, 
điều hành và tổ chức sản xuất.
Chia sẻ bí quyết góp phần tạo nên những thành 
quả ngày hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám 
đốc Công ty CP Giám định - Vinacomin cho biết: 
Niềm tự hào, đồng thời cũng là bí quyết thành 
công của Công ty chính là đội ngũ cán bộ, nhân 
viên có đạo đức nghề, giàu kinh nghiệm, tận tâm 
với công việc và luôn chủ động trước sự phát triển 
của thị trường. Trong suốt chặng đường vừa qua, 
bằng nỗ lực không mệt mỏi, Công ty CP Giám 
định - Vinacomin đã mạnh mẽ vượt qua mọi khó 
khăn thách thức, tự tin khẳng định thương hiệu 
trên  thương trường trong nước cũng như quốc tế. 
Một mùa xuân mới đã về trào dâng những ước 
vọng và mang theo những niềm tin vào những vận 
hội mới, thành công mới. Toàn thể cán bộ, công 
nhân viên Công ty CP Giám định - Vinacomin 
khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, 
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
để chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai 
và ngày càng tiến xa hơn trên con đường trở thành 
nhà cung cấp hàng đầu về phân tích dịch vụ, giám 
sát tư vấn và giám định sản phẩm tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, 
kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 

2023.

Công ty CP Giám định - Vinacomin đầu tư các thiết 
bị máy móc giám định hiện đại nhất tại các phòng thí 

nghiệm.

Trải qua chặng đường dựng xây và 
phát triển, Công ty CP Giám định 
- Vinacomin (QUACONTROL) ngày 
càng khẳng định vị thế của mình 
trong lĩnh vực phân tích dịch vụ, 
giám sát tư vấn và giám định sản 
phẩm khi liên tục nhận được sự hợp 
tác, chia sẻ và hài lòng của các đối 
tác, khách hàng. Trong năm 2023, 
với tâm thế vững vàng cùng nền tảng 
sẵn có về tài chính, nhân lực, quản 
trị, QUACONTROL tiếp tục hướng tới 
những mục tiêu cao hơn với khát 
vọng cung cấp cho khách hàng những 
dịch vụ giám định chất lượng cao, trở 
thành nơi gửi trọn niềm tin cho khách 
hàng trong nước và quốc tế.

Công ty CP Giám định - Vinacomin:

Chất lượng tạo thương hiệu vững mạnh 
và niềm tin với khách hàng

Thành Viên
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Trường THPT Lương Ngọc Quyến là ngôi 
trường có bề dày truyền thống lịch sử, 
trải qua gần 80 năm xây dựng, Trường 
THPT Lương Ngọc Quyến đã phát triển 
toàn diện về mọi mặt, xứng đáng là lá 
cờ đầu khối THPT không chuyên trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

Là ngôi trường có truyền thống về thành 
tích học tập tốt, bước vào năm học 2021-
2022, ngay từ đầu năm học, Ban Giám 
hiệu (BGH) Trường THPT Lương Ngọc 

Quyến đã quán triệt sâu sắc nội dung cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. Triển khai và thực hiện sâu, rộng 
phong trào: “Nói không với tiêu cực trong thi cử 
và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô 
giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng 
tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực”. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo 
viên trong năm học 2021-2022, chất lượng dạy 
và học tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến đã 
không ngừng được cải thiện, tỷ lệ học sinh khá, 
giỏi ở các khối đã phản ánh chất lượng chuyên 
môn của nhà trường, nhiều em đạt thành tích cao 
ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 
Đặc biệt trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 
năm học 2021-2022, 100% thí sinh của Nhà trường 
đỗ tốt nghiệp, nhiều học sinh đạt từ 24 điểm trở 
lên. Tỷ lệ đạt điểm 8,9,10 cao ở tất cả các môn, 
đặc biệt là 5 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 
Giáo dục công dân, ghi bảng vàng vào thành tích 
học tập của Nhà trường trong 76 năm xây dựng 
và phát triển. Điều đó một lần nữa khẳng định 

phương pháp đổi mới trong dạy và học của Nhà 
trường đã phát huy hiệu quả tốt, là điểm nhấn 
để các thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu truyền đạt 
những kiến thức tốt nhất cho học sinh. 
Để có được những kết quả ấy, trong năm học 
2021-2022, Trường THPT Lương Ngọc Quyến đã 
tổ chức thi kiểm tra học kỳ, thi cuối năm nghiêm 
túc, chặt chẽ ở tất cả các khâu như ra đề thi, coi thi, 
chấm thi và nhận xét, đảm bảo thực chất, khách 
quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng 
lực và sự tiến bộ của học sinh. BGH Nhà trường 
đã chỉ đạo giáo viên chú trọng đánh giá thường 
xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các 
hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, 
vở học tập, qua các hoạt động trải nghiệm của học 
sinh. 
Đổi mới phương pháp dạy và học là yêu cầu bắt 
buộc để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong năm 
học vừa qua quán triệt sự chỉ đạo của BGH Nhà 
trường, tập thể giáo viên Trường THPT Lương 
Ngọc Quyến đã kết hợp một cách hài hòa giữa 
hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm 
khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra 

thực hành trong các bài kiểm tra đối với các môn: 
Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh. Thêm vào 
đó là nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên 
môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, 
gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các 
môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh 
được nêu ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, 
chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc 
kiểm tra và thi cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và 
triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết 
đối với môn ngoại ngữ.
Thầy Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng Nhà trường 
cho biết: Trong năm học này, để nâng cao hơn nữa 
chất lượng dạy và học của Nhà trường, chúng tôi 
tiếp tục tăng cường xây dựng nguồn tài liệu mở 
về câu hỏi, bài tập, đề thi, tài liệu có chất lượng. 
Chỉ đạo các tổ trưởng, giáo viên và học sinh tích 
cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên 
trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng 
các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới 
phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh 
giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

Với tinh thần hiếu học của người con 
đất Tổ, Trường Tiểu học Sơn Thủy 1 đã 
khẳng định được vị thế trường chuẩn 
Quốc gia trên quê hương Phú Thọ.

Trường Tiểu học Sơn Thủy 1 (huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) là một trong 
những trường có số lượng học sinh chủ 
yếu theo đạo Thiên Chúa, các em ngoan, 

có nền nếp, có nhiều tiến bộ trong việc chăm lo 
học tập, yêu trường, thích đi học và say sưa học 
tập nên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
trên quê hương đất Tổ.
Năm học 2021-2022, toàn trường có 493 học sinh 
cùng đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 26 người, 

trong đó có 2 nhân viên hợp đồng. Hầu hết giáo 
viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo 
quy định. Trường có 18/24 cán bộ là đảng viên. 
Cũng trong năm học này, toàn trường có 490/493 
em, đạt 99,4% em tham gia đánh giá hoàn thành 
chương trình lớp học, số học sinh hoàn thành 
chương trình tiểu học là 77/77 em, đạt 100% em. 
Đặc biệt trong năm học 2021-2022 nhà trường  Có 
97 em đạt giải trong các kỳ giao lưu cấp huyện, 15 
em đạt giải trong các kỳ giao lưu cấp tỉnh, 13 em 
đạt giải cấp Quốc gia và 1 em đạt huy chương Bạc 
Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO.
Để có được những thành tích đáng khích lệ đó, 
trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm 
vụ năm học, Trường Tiểu học Sơn Thủy 1 luôn 
được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của 
Huyện uỷ, Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp và 
Phòng GD&ĐT huyện Thanh Thuỷ cùng các tổ 
chức, đoàn thể và nhân dân trong xã Sơn Thuỷ 
song hành cùng tập thể giáo viên đoàn kết, nhiệt 
huyết, yêu nghề, có năng lực chuyên môn vững 
vàng, thường xuyên trau dồi, cập nhật, bổ sung 
kiến thức mới. 
Với kết quả đã đạt được trong chất lượng dạy và 

học, những năm gần đây, vị thế của Nhà trường 
ngày càng được khẳng định, duy trì trường chuẩn 
Quốc gia mức độ 1 (đã được công nhận lại vào 
tháng 5/2017); Nhà trường được Sở GD&ĐT Phú 
Thọ đánh giá ngoài đạt mức độ 2 và trường chuẩn 
Quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm 2022, tiếp 
tục huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ 
sở vật chất, cảnh quan trường học, xây dựng môi 
trường học đường an toàn, thân thiện phấn đấu 
đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2024; xứng 
đáng là địa chỉ ươm mầm tri thức của các thế hệ 
học trò trên quê hương đất Tổ.

Trường Thpt Lương Ngọc Quyến: 
Lá cờ đầu khối THPT không chuyên 
tỉnh Thái Nguyên 

Trường Tiểu học Sơn Thủy 1 
- Nơi ươm mầm tri thức 
trên quê hương đất Tổ

Tập thể cán bộ giáo viên Trường THPT Lương Ngọc QuyếnTập thể cán bộ giáo viên Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Quang Hưng

Đăng Tuấn
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Trường THPT Chân Mộng (Đoan Hùng, Phú Thọ) đã và đang 
có những bước tiến đáng kể về chất lượng giáo dục mũi nhọn 
được tăng lên; tỷ lệ học sinh giỏi và đỗ đại học ngày càng 
tăng. 

Năm học 2021-2022, toàn 
trường có 960 học sinh 
với 24 lớp. Năm học này, 
Nhà trường tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng mô 
hình “Trường học an toàn - thân 
thiện - bình đẳng” nhằm tạo môi 
trường sư phạm lành mạnh. Chú 
trọng công tác đào tạo đội ngũ cán 
bộ, giáo viên. Xây dựng cảnh quan 
môi trường sư phạm xanh - sạch - 
đẹp…
Trong năm học 2021-2022, Nhà 
trường có 14 học sinh đạt học sinh 
giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, trong 
đó có 2 giải Ba; 12 giải Khuyến khích; 
1 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải 
Khuyến khích cấp tỉnh. 
Tiếp tục tăng cường công tác phát 
hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học 
sinh năng khiếu các môn văn hóa 
và các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục 

thể thao… Tích cực bồi dưỡng và tạo 
điều kiện cho học sinh tham gia các 
kỳ thi/cuộc thi/hội thi dành cho học 
sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhằm 
phát hiện, phát triển năng lực, phẩm 
chất đặc biệt của học sinh.
Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất 
lượng giáo dục đại trà, giúp đỡ, hỗ 
trợ học sinh chậm tiến bộ, khó khăn 
trong học tập. Tổ chức ôn tập phù 
hợp với đối tượng học sinh thường 
xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo 
của Bộ, Sở GD&ĐT để xây dựng kế 
hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh 
lớp 12 phù hợp, hiệu quả nhằm nâng 
cao kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 
năm 2022.
Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo 
dục hướng nghiệp, định hướng phân 
luồng trung học phổ thông, trong đó 
tập trung đổi mới nội dung, phương 
pháp, hình thức giáo dục hướng 
nghiệp đáp ứng chương trình Giáo 
dục phổ thông mới 2018; phát triển 

đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm 
nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy 
động nguồn lực xã hội tham gia giáo 
dục hướng nghiệp bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả.
Định hướng hiệu quả việc phân 
luồng học sinh sau THPT theo học 
các chương trình giáo dục, đào tạo 
phù hợp với năng lực, sở trường, 
nguyện vọng của học sinh; tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về 
lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp 
nhằm thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp, lập nghiệp của học sinh.
Nhà trường cũng thường xuyên tổ 
chức các hội thảo chuyên đề, trong 
đó tập trung vào đổi mới phương 
pháp dạy học, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác quản lý dạy 
và học, qua đó nhằm tìm ra những 
phương pháp dạy học tích cực cho 
học sinh. Đồng thời tăng cường kiểm 
tra, giám sát, đánh giá chất lượng 
giảng dạy và các công tác khác của 
giáo viên, kịp thời phát hiện sai sót 
để uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. 

Trường THPT Chân Mộng: 
Nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn

Đăng Tuấn

Địa chỉ số: 215 Hải Thượng Lãn Ông, 
P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa

ĐT: 037.3951.009
Giám đốc Bệnh viện: 

Bs CKII - Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Dung

Bệnh viện được thành lập theo QĐ số 3596 ngày 
22/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 
Hóa. Bệnh viện mắt Thanh Hóa là bệnh viện 
chuyên khoa hạng II của tỉnh.
- Quy mô: 180 giường bệnh với tổng số 16 khoa 
phòng, trong đó gồm 7 khoa lâm sàng, 4 khoa 
cận lâm sàng và 5 phòng chức năng.
- Tổng số cán bộ viên chức và người lao động: 
170 người, trong đó 30 Bs gồm: 3 bác sỹ CK II, 
Thạc sỹ Bs: 7; Bs CK 1: 11 và 140 cán bộ điều 

dưỡng viên và nhân viên khác.
- Cơ sở vật chất hạ tầng: 1 khu nhà 8 tầng: bố trí 
180 giường bệnh nội trú thu dung, bệnh nhân 
điều trị, 3 khu nhà 2 tầng: bố trí các phòng ban 
chức năng và khu 5 tầng đang hoàn thiện.
- Máy móc trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt 
cho nhu cầu khám chữa bệnh.

Thành tích đạt được:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND 
tỉnh tặng cho tập thể lao động xuất sắc 5 năm 
liền (2006-2010)
- Huân chương lao động Hạng Nhì (2006-2010)
- Cờ thi đua (2013-2018) của Thủ tướng Chính 
phủ tặng.
- HCLĐ Hạng nhất (2013-2018) của Thủ tướng 
Chính phủ tặng...
Với sự nỗ lực hết mình, tập thể Bệnh viện mắt 
Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành sứ mệnh chăm 
sóc sức khỏe cho bệnh nhân đem lại ánh sáng 

và hạnh phúc và niềm tin cho người bệnh. Bệnh 
viện Mắt Thanh Hóa ngày nay đã trở thành 
thương hiệu, địa chỉ tin cậy của nhân dân, nơi 
đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

SỞ Y TẾ - THANH HÓA
BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA
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Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, 
Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã 
đào tạo được trên 30.000 công nhân 
kỹ thuật có trình độ tay nghề bậc 3/7, 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 
cung cấp cho các ngành kinh tế, các địa 
phương trong cả nước, góp phần phục 
vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước.

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ hiện 
đang đào tạo 13 nghề thuộc các lĩnh vực 
cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, công 
nghệ thông tin, công nghệ ô tô, kinh tế, 

công nghệ chế biến chè. Đây là 1 trong 45 trường 
được tập trung đầu tư trở thành trường cao đẳng 
chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-Ttg của 
Thủ tướng Chính phủ, ngôi trường có truyền 
thống, uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực cho 
các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như các khu công 
nghiệp trọng điểm trên cả nước.
Đội ngũ cán bộ giáo viên Nhà trường có bề dày 
kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, 100% giáo 
viên có trình độ Đại học, trong đó trên 50% giáo 
viên có trình độ thạc sỹ, 90% giáo viên đã qua kiểm 
tra đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Nhà trường 
có 6 giáo viên vinh dự được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và nhiều lượt giáo viên 
được khen thưởng của các cấp, ngành về thành 
tích trong giảng dạy. Nhà trường đã được đánh 
giá đạt kiểm định chất lượng liên tục các giai đoạn 
từ năm 2009, 2014, 2022.

Ngày 20/11/2022, nhà giáo Trần Thị Thúy Lan, 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 
là 1 trong 20 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
xuất sắc tiêu biểu toàn quốc, vinh dự được Thủ 
tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tôn vinh, nhân 
dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982-20/11/2022). Cô Trần Thị Thuý 
Lan cũng là một trong 53 nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 83.000 thầy cô 
đang giảng dạy trong hơn 1.900 cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cả nước.
Vừa qua, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã 
đăng cai tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Phú 

Thọ năm 2022.  Với chủ đề “Tri thức, kỹ năng làm 
nên người thợ giỏi”, Kỳ thi diễn ra từ ngày 14/12 
đến ngày 16/12/2022, với 29 thí sinh đại diện cho 
trên 10.000 học sinh, sinh viên của 6 cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thi 
4 nghề gồm: Lắp đặt điện, Hàn, Công nghệ ô tô, 
May thời trang. 
Đây là hoạt động chuyên môn được tổ chức định 
kỳ 3 năm 1 lần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua 
học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, khuyến khích 
người dạy, người học phát huy năng lực sáng 

tạo; tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trong tỉnh tăng cường hợp tác, 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. 
Qua đó nâng cao và khẳng định 

chất lượng đào tạo của các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp để 
tạo nguồn lao động có chất 
lượng, có kỹ năng nghề cao. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ 
lao động trẻ có kỹ năng nghề 
trực tiếp tham gia sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ góp phần 
tăng năng suất lao động, tăng 

trưởng kinh tế bền vững, tăng 
năng lực cạnh tranh trên địa bàn 

tỉnh. Chung kết cuộc thi, Trường Cao 
đẳng Cơ điện Phú Thọ xuất sắc giành 2 giải 

Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba. 
Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng 
đào tạo của Nhà trường đó là hiện thực hóa quan 
điểm thực tiễn trong hoạt động giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học. Nhà trường có sự liên kết chặt chẽ 
với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để đưa 
học sinh, sinh viên tới học tập thực tiễn, qua đó, 

góp phần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nơi 
đào tạo và nơi sử dụng lao động.  
Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên phối hợp 
với Trung tâm giới thiệu dịch vụ việc làm của 
tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp tổ chức các buổi 
hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, giúp các 
em có định hướng tương lai sau khi ra trường. 
Với những nỗ lực và bề dày truyền thống trong 
đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 
khẳng định là một địa chỉ tin cậy trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng tay nghề phục vụ nguồn nhân lực 
có kỹ thuật cao cho sự phát triển kinh tế của cả 
nước.

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 
- Ngôi trường có bề dày lịch sử 

Nghĩa Đồng

Nhà giáo Trần Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng Trường Cao Nhà giáo Trần Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cơ điện Phú Thọ đã vinh dự nhận được những giải đẳng Cơ điện Phú Thọ đã vinh dự nhận được những giải 

thưởng danh giá của Nhà nước.thưởng danh giá của Nhà nước.

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ xuất sắc giành 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ xuất sắc giành 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba 
tại Kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Phú Thọ.tại Kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Phú Thọ.
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Trường Tiểu học Tử Đà 
(xã Bình Phú, huyện Phù 
Ninh, Phú Thọ), được tái 
lập năm 1990, trong 32 

năm xây dựng và phát triển luôn 
đạt thành tích cao trong giảng dạy. 
Trải qua quá trình phát triển đi lên, 
Nhà trường từng bước nâng cao chất 
lượng giáo dục tri thức, giáo dục đạo 
đức, lối sống, phát triển toàn diện kĩ 
năng cho học sinh cũng như đổi mới 
giáo dục và từng bước khẳng định 
tên tuổi của Trường trong nền giáo 
dục huyện nhà. 
Trường được công nhận trường học 
đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 
2019. Thành quả này có được bởi 
sự quan tâm, tạo điều kiện của các 
cấp, ngành, sự nỗ lực, đoàn kết khắc 
phục mọi khó khăn trong xây dựng 
cơ sở vật chất nâng cao chất lượng 
giáo dục của tập thể sư phạm Nhà 
trường. Nhiều năm Nhà trường được 
UBND tỉnh tặng bằng khen Tập thể 
Lao động Xuất sắc.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh “Mỗi thầy giáo, cô 
giáo là một tấm gương sáng về đạo 
đức, tự học và sáng tạo”, “Vì lợi ích 
mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm 
năm trồng người”, các thầy cô giáo 
Trường Tiểu học Tử Đà luôn nêu 
cao tinh thần rèn luyện phẩm chất 
đạo đức trở thành những tấm gương 
sáng cho học sinh noi theo, từ đó 
hình thành cho các em những tình 
cảm đẹp, lối sống đẹp vững bước 
vào đời. Ngoài các tiết học ở trên 
lớp, các em được tham gia các câu 
lạc bộ phát huy sở trường của mỗi 
em: Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc 
bộ Toán tuổi thơ, tiếng Việt, Câu 
lạc bộ Thể dục thể thao, Câu lạc bộ 
Nghệ thuật... Ở đó các em vừa học 
vừa chơi vừa phát triển năng khiếu 
của bản thân để giúp các em thực 
hiện được ước mơ của mình. Các tiết 
mục, các màn trình diễn năng khiếu 
được Nhà trường lồng ghép biểu 
diễn trong các ngày hội, các dịp lễ kỷ 
niệm, hướng dẫn các em tham gia kỳ 
thi các cấp và đạt được nhiều thành 
tích đáng tự hào.
Bên cạnh việc phát triển năng khiếu 
cho học sinh, Nhà trường đã xây 
dựng nhiều giải pháp vô cùng hữu 
ích, nổi bật nhất là phong trào “Mỗi 
ngày một cuốn sách” nhằm nuôi 
dưỡng tình yêu sách cho trẻ. Với 5 
phút đọc sách mỗi ngày, trẻ sẽ dần 
hình thành thói quen đọc sách chủ 
động, lành mạnh, bồi dưỡng văn hóa 
đọc. Thường xuyên đi thư viện tự do 
chọn những cuốn sách yêu thích, 
chia sẻ những điều đã đọc được cho 
bạn bè cũng là một cách lan tỏa tình 

yêu sách một cách tự nhiên. Từ đó, 
thế giới tri thức sẽ dần được các em 
nắm bắt, là hành trang vô cùng quan 
trọng giúp các em thực hiện ước mơ 
của mình. Phát huy những thành 
tích của phong trào thi đua “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực” đã đạt được trong nhiều 
năm qua, Nhà trường tiếp tục xây 
dựng cảnh quan đảm bảo thân thiện, 
duy trì tốt thư viện đạt chuẩn xuất 

sắc; tiếp tục dạy cho học sinh nhiều 
trò chơi dân gian, nhiều bài múa hát 
tập thể, thành lập được nhiều đội 
hát xoan... đảm bảo môi trường giáo 
dục thân thiện, học sinh tích cực, chủ 
động, sáng tạo trong học tập.  
Năm học 2022 - 2023 là một năm 
đáng nhớ với thầy và trò do ảnh 
hưởng của dịch bệnh, có những lúc 
việc dạy và học của thầy trò bị gián 
đoạn, mỗi thầy cô giáo trở thành 

những chiến sỹ nơi tuyến đầu: 
Tham gia công tác chống dịch tại địa 
phương, vệ sinh trường lớp cẩn thận, 
tỉ mỉ, trở thành những kỹ sư công 
nghệ thông tin qua những giờ dạy 
học trực tuyến. Có lẽ những ngày 
này, các giáo viên bận hơn bao giờ 
hết, nhưng ai cũng đều mong muốn 
mang lại môi trường an toàn và sạch 
sẽ nhất cho các em học sinh. 
Nhiều thế hệ học trò từ ngôi trường 
này đã đạt được ước mơ của mình. 
Nghề nào cũng đẹp, cũng mang ý 
nghĩa cho cuộc đời. Ươm mầm ước 
mơ của các em học sinh thành hiện 
thực - đó là sứ mệnh của Nhà trường, 
của các nhà giáo. Mỗi thầy cô giáo 
trong Nhà trường đã và đang phát 
huy hết khả năng của mình để đáp 
lại sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, 
của phụ huynh học sinh toàn trường 
đã gửi gắm nơi mái Trường Tiểu học 
Tử Đà mến yêu.

Trường Tiểu học Tử Đà:
Nơi ươm mầm những tài năng tương lai 

- Khơi nguồn giấc mơ

Tập thể thầy cô Trường Tiểu học Tử Đà.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh 
trong Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo 

Việt Nam.

Nguyễn Tuấn - Lan Hương
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Nhằm đưa các chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm y tế 
(BHYT) vào cuộc sống, thời 
gian qua, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã 
tích cực phối hợp các ngành, 
địa phương đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền. Những 
thông tin về chính sách BHYT 
liên tục được phổ biến tới 
người dân thông qua các cuộc 
đối thoại trực tiếp, tuyên 
truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nâng 
cao nhận thức của người dân 
về BHYT, mục tiêu phát triển 
bền vững, hướng tới BHYT 
toàn dân.

Một trong những giải 
pháp quan trọng đó 
là công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về BHYT được 
các cấp ủy, chính quyền, các ngành 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đã 
nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo 
sự đồng thuận, giúp cho tổ chức và 
người dân hiểu đúng về quyền và 
nghĩa vụ, sự bảo đảm an sinh xã hội 
bền vững. 
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa đã chỉ đạo BHXH tỉnh và 
các ngành, các cấp có liên quan tập 
trung triển khai công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến đến người 
dân theo từng nhóm đối tượng, 
có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền 
với công tác phát triển người tham 
gia; tăng cường công tác phối hợp 
giữa các ngành trong việc tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật BHYT; các ban, ngành, ủy ban 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 
hội... đã ký kết các chương trình phối 
hợp với cơ quan BHXH để thông tin, 
tuyên truyền, với nội dung đa dạng, 
phù hợp, phát huy hiệu quả tích 
cực. Đồng thời, đẩy mạnh truyền 
thông qua Cổng thông tin điện tử 
BHXH tỉnh, tuyên truyền trên môi 
trường Internet và phát hành các 
ấn phẩm truyền thông trực quan, 
đăng tải khoảng 385 tin, bài, hình 
ảnh trên Cổng thông tin điện tử 
BHXH tỉnh; sản xuất, thiết kế các 
sản phẩm truyền thông hiện đại như 
livestream, video clip... thiết kế đồ 
họa tuyên truyền chính sách trên nền 
tảng infographics, motiongraphics 
175 sản phẩm; số lượt chia sẻ các sản 
phẩm truyền thông trên tài khoản 
Fanpage, Zalo OA, Youtube là 3089 
lượt.
Việc đẩy mạnh truyền thông trên 
Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, 
trên môi trường Internet và các ấn 

phẩm truyền thông trực quan đã kịp 
thời tư vấn, giải đáp các thắc mắc, 
nhu cầu tìm hiểu về chế độ, chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN của các 
đơn vị, người lao động và người dân. 
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh và BHXH 
các huyện, thị xã, thành phố đã phối 
hợp với Bưu điện ra quân tuyên 
truyền, vận động người dân tham 
gia BHXH, BHYT vào tất cả các ngày 
Thứ Bảy trong tuần; phát huy tối ưu 
giải pháp mô hình truyền thông trực 
tiếp theo nhóm nhỏ. Đây là nhóm 
vận động gồm 3-4 người, đều đặn 
duy trì để “đi từng nhà, gặp từng 
người” để tuyên truyền, tư vấn chính 
sách BHXH tự nguyện cho người 
dân và duy trì các nhóm đối tượng 
tham gia BHYT. Có thể thấy, thời 
gian qua BHXH Thanh Hóa đã huy 
động sự tham gia của chính quyền 
địa phương nhằm phát triển người 
tham gia BHXH tự nguyện trên địa 
bàn. 
Sự vào cuộc của cấp ủy, chính 
quyền các cấp đóng vai trò then 
chốt trong thực hiện hiệu quả công 
tác này. Nhiều địa phương cấp ủy, 
chính quyền đã phối hợp với cơ 
quan BHXH huyện, giao chỉ tiêu cụ 
thể đến từng xã, thôn, đoàn thể; các 
bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội 
trưởng các đoàn thể tích cực tham 
gia tuyên truyền, vận động người 
dân hiểu và tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. BHXH 
các huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối 
hợp với UBND các xã, phường, thị 
trấn tổ chức tuyên truyền, đối thoại 
ngay tại địa bàn dân cư. 
Tại các hội nghị tuyên truyền luôn 
có sự tham dự của đại diện cấp ủy, 
chính quyền cơ sở để chia sẻ những 
kết quả đã đạt được, các định hướng 
thực hiện chính sách, qua đó giúp 
củng cố niềm tin của nhân dân. Nhờ 
thực hiện có hiệu quả, linh hoạt các 
giải pháp tuyên truyền và phát triển 
đối tượng tham gia BHTN, tính đến 
30/11/2022 toàn tỉnh Thanh Hóa có 
khoảng 3,22 triệu người tham gia 

BHYT. 
Có thể nói, những 
nỗ lực của ngành 
BHXH Thanh Hóa 
trong việc phát triển 
đối tượng tham gia 
BHYT đã giúp người dân 
được tiếp cận, thụ hưởng những 
chính sách ưu việt khi tham gia... 
qua đó góp phần ổn định chính trị - 
xã hội, nâng cao chất lượng đời sống 
cho nhân dân, đóng góp tích cực 
trong công tác đảm bảo an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do 
“ảnh hưởng kép” từ tình hình dịch 
bệnh, doanh nghiệp gặp nhiều khó 
khăn dẫn đến việc cắt giảm lao động 
làm ảnh hưởng lớn đến việc phát 
triển người tham gia BHYT bắt buộc 

tại các đơn vị, doanh nghiệp, đặc 
biệt thực hiện Quyết định số 861/
QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các 
xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021-2025 
đã có tác động lớn, số người tham 
gia BHYT trong nhóm người dân tộc 

thiểu số sinh sống tại vùng 
khó khăn, đặc biệt khó 

khăn giảm trong 
năm 2022. 

Xác định độ bao 
phủ BHYT của 
địa phương 
còn gặp 
nhiều khó 
khăn, áp lực, 
ngành BHXH 

Thanh Hóa 
đã và đang 

đặt quyết tâm 
cải thiện mục tiêu 

“phủ sóng” BHYT tới 
mỗi người dân với những 

giải pháp cụ thể, trong đó sự hỗ trợ, 
đồng hành của đông đảo người dân, 
các cơ quan thông tin đại chúng là 
giải pháp hữu hiệu để công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của mọi 
tầng lớp nhân dân đối với việc tham 
gia BHYT được đầy đủ, sâu sắc hơn 
và hướng tới phát triển chính sách 
BHYT trên địa bàn tỉnh một cách bền 
vững và đảm bảo được quyền lợi của 
cộng đồng tham gia BHYT. 

BHXH tỉnh Thanh Hóa hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

BHXH tỉnh Thanh Hóa:
Nỗ lực phát triển bền vững, 
hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân Yến Hoàng

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Trụ sở Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Thanh Hóatỉnh Thanh Hóa
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Hệ thống Y 
tế (HTYT) 
Hưng Việt 
bao gồm 

Bệnh viện Ung bướu Hưng 
Việt và Phòng khám Đa khoa Hưng 
Việt. Với tôn chỉ hoạt động “Lợi ích 
của người bệnh là ưu tiên hàng đầu”, 
trong 10 năm qua Hưng Việt luôn nỗ 
lực không ngừng đem tới sự hài lòng 
về chất lượng dịch vụ và sự tin cậy 
cho hàng trăm nghìn bệnh nhân và 
người dân.
Kể từ những ngày đầu đi vào hoạt 
động, HTYT Hưng Việt đã vinh dự 
khi được hợp tác cùng đội ngũ giáo 
sư, tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia uy 
tín giàu kinh nghiệm tại các bệnh 
viện lớn như: Bệnh viện K TW, Bệnh 
viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức… 
Đội ngũ cán bộ chuyên môn và nhân 
viên y tế tại Hưng Việt được đào tạo 
bài bản, trình độ chuyên môn cao, 
tâm huyết với nghề và tận tâm với 
người bệnh. 
Với sứ mệnh cung cấp các phương 
pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh 
ung thư, HTYT Hưng Việt không 
ngừng nâng cao về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và cập 

nhật phương pháp 
điều trị tiên 

tiến 

trên thế giới và khu vực. Năm 2018, 
Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt gia 
nhập tổ chức IOC (Trung tâm Ung 
bướu tích hợp châu Á) - Mạng lưới 
chuyên khoa ung bướu với hàng 
nghìn chuyên gia y tế có chuyên 
môn cao tại 6 quốc gia ở châu Á. Sự 
hợp tác này đã mở ra cơ hội trao đổi, 
nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn, tối ưu quy trình khám chữa 
bệnh, đem tới lợi ích về giao lưu trao 
đổi chuyên môn cho các bác sĩ và lợi 
ích về chất lượng thăm khám, hiệu 
quả điều trị tối đa cho người bệnh.   
HTYT Hưng Việt cung cấp đầy đủ 
trọn gói và chuyên sâu các hình thức 
khám, chữa bệnh, phẫu thuật, hóa 
trị, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ. Với 
cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ 
cùng hệ thống cơ sở vật chất, máy 
móc hiện đại như: Máy siêu âm 4D, 
máy chụp CT, máy xạ trị gia tốc 
Elekta Synergy thế hệ mới… Hưng 
Việt luôn đem đến trải nghiệm chăm 
sóc, điều trị sức khỏe tốt nhất cho 

khách hàng.
Người bệnh khi đến 

với HTYT Hưng 
Việt luôn được 

quan tâm, với 

dịch vụ thăm khám ưu việt, nhanh 
chóng, thuận lợi. Đặc biệt, tại Hưng 
Việt không có khoảng cách giữa 
bệnh nhân và bác sĩ cũng như cán 
bộ, nhân viên y tế. Người bệnh được 
chủ động trao đổi với bác sĩ về tình 
trạng bệnh của mình và cùng bác 
sĩ đưa ra các phương pháp, lộ trình 
điều trị phù hợp nhất.
Ngoài ra, khi tới với HTYT Hưng 
Việt, khách hàng sẽ được hưởng 
đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm bảo lãnh từ các đối tác bảo 
hiểm uy tín trong và ngoài nước. 
Trong 10 năm hình thành và phát 
triển, Bệnh viện Ung bướu Hưng 
Việt đã vươn mình trở thành bệnh 
viện ung bướu tư nhân tại miền 
Bắc được hàng trăm nghìn 
khách hàng gửi trọn niềm tin 
yêu.
Hành trình đó thật đáng tự 
hào khi Bệnh viện Ung bướu 
Hưng Việt đã phát triển 2 cơ 
sở y tế chuyên sâu: Bệnh viện 
Ung bướu Hưng Việt và Phòng 
khám Đa khoa Hưng Việt; 5 
trung tâm y tế xuất sắc; 
trung tâm xạ trị 
lớn thứ 2 tại 

Hà Nội; 4 phòng mổ với trang thiết 
bị mới, hiện đại. Đây là những thành 
tựu mà toàn bộ đội ngũ nhân viên y 
tế, cán bộ Hưng Việt luôn cùng nhau 
đồng hành, cố gắng để đạt được. 
Đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ cùng 
y bác sĩ tại Hưng Việt luôn nỗ lực 
cùng nhau phát triển để đưa Hưng 
Việt không chỉ là nơi được bệnh 
nhân tin tưởng mà còn là ngôi nhà 
thứ 2 để tất cả các bác sĩ hợp tác tin 
tưởng, lựa chọn, đồng hành. Bên 
cạnh đó, Hưng Việt còn là nơi các 
bác sĩ được chủ động trong công việc 
chuyên môn, đưa đến chất lượng 
điều trị cho bệnh nhân có hiệu quả 
cao nhất và tốt nhất. 
Hệ thống Y tế Hưng Việt hy vọng 
có thể tiếp tục trở thành một người 

bạn đồng hành đáng tin 
cậy trên chặng đường 

chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe của khách 

hàng.

Hệ thống Y tế Hưng Việt 

10 năm phát triển, 
kiến tạo tương lai

Bệnh viện Ung bướu 
Hưng Việt là bệnh viện 

chuyên khoa ung bướu tư 
nhân đầu tiên tại miền Bắc, với 
10 năm thành lập và phát triển 
luôn nỗ lực không ngừng để 
đem tới sự hài lòng về chất 

lượng dịch vụ và sự tin cậy 
cho hàng trăm nghìn 

khách hàng.

Bệnh nhân ung thư chuẩn bị được xạ trị tại Trung tâm Xạ trị Hưng Việt.Bệnh nhân ung thư chuẩn bị được xạ trị tại Trung tâm Xạ trị Hưng Việt.

PV
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Với phương châm “Vì người bệnh, vì tập 
thể, vì mỗi chúng ta”, Bệnh viện ĐKKV 
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 là 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 như: 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.
Điều này đã được chứng minh bởi các ca bệnh hy 
hữu mà bệnh viện đã cứu sống. Đặc biệt, một ngày 
cuối tháng 7/2022, Bệnh viện đã cấp cứu thành 

công cho 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 
nói: “Thật kỳ diệu. Lúc nghe báo tin tai nạn, gia 
đình cứ nghĩ đến bệnh viện để nhìn con lần cuối, 
nào ngờ phép màu đã xảy ra. Đó là 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 Bệnh viện ĐKKV Long Khánh bối rối: 
“Cứu chữa bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi”. 
Rồi BS. Huyên tâm sự: “Khi quyết định phẫu 
thuật cho bệnh nhân Tắc, chúng tôi cũng rất lo 
lắng, 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, mới dám nghĩ bệnh nhân 
đã được cứu sống và đó là giây phút hạnh phúc 
nhất của chúng tôi”.
Theo các bác sĩ, ca mổ thành công nhờ 3 yếu tố: 
Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời; nghị 
lực sống của chính bệnh nhân; khả năng chuyên 

môn và sự tận lực của đội ngũ bác sĩ.
Trước đó, ngày 16/7, bệnh nhân tên 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, không thể cầm máu từ vùng 
ngực.
Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã mổ cấp cứu khẩn 
cấp. 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 một địa hình phức tạp, cộng 
với việc không biết cách sơ cấp cứu, nên 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 khiến 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.

Phó Giám đốc Bệnh viện 
thăm hỏi bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Văn Tắc và gia đình tặng 
hoa cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện ĐKKV 
Long Khánh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực (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 hiệu quả hơn.

Châu Phụng

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh Bệnh viện ĐKKV Long Khánh 
Điểm đến tin cậy cho người bệnhĐiểm đến tin cậy cho người bệnh
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Bệnh viện 74 Trung ương là bệnh viện 
Hạng I, chuyên ngành Lao và bệnh phổi 
tuyến Trung ương, tọa lạc trên địa bàn 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bệnh viện có quy mô 495 giường kế hoạch được 
phê duyệt năm 2018 và 629 giường thực kê.
Bệnh viện có 25 khoa, phòng. Trong đó có 6 phòng 
chức năng; 13 khoa lâm sàng; 5 khoa cận lâm sàng 
và 1 khoa hỗ trợ; với tổng số nhân viên là 372 
người  (bác sĩ: 73; điều dưỡng/kỹ thuật viên: 200; 
nhân viên khác: 99).
Xác định con người và khoa học công nghệ là yếu 
tố “then chốt” xây dựng thương hiệu, hướng tới 
sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh, Bệnh 
viện 74 Trung ương luôn chú trọng bồi dưỡng, 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai 
nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ 
chuyên môn luôn được Ban lãnh đạo Bệnh viện 
đặc biệt quan tâm và chú trọng đào tạo cả về chiều 
rộng và chiều sâu. Hầu hết các bác sĩ trong Bệnh 
viện có trình độ sau đại học, năng lực chuyên môn 
vững vàng và tâm huyết với nghề nghiệp. Với 
nhiều hình thức đào tạo khác nhau, trong những 
năm qua, Bệnh viện đã có thêm nhiều tiến sĩ, thạc 
sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I,... ở nhiều 
chuyên ngành. Tới nay, Bệnh viện đã có 6 Tiến sĩ; 
14 BSCKII; 25 Thạc sĩ và 9 BSCKI.
Song song với việc đào tạo nguồn nhân lực là phát 
triển các dịch vụ kỹ thuật, Bệnh viện đã trang bị 
thêm nhiều thiết bị y tế hiện đại như các máy thở 
thông minh, máy shock điện, hệ thống monitor 
trung tâm, hệ thống nội soi với dải ánh sáng hẹp 
giúp chẩn đoán sớm ung thư (NBI), máy siêu âm 
màu 4 chiều, máy chụp X-quang DR, hệ thống 
máy chụp cắt lớp đa dãy, máy chụp cộng hưởng 
từ, hệ thống bàn mổ, hệ thống đốt bằng sóng cao 
tần trong điều trị ung thư phổi, hệ thống GENE-
XPERT MTB/RIF chẩn đoán nhanh lao kháng đa 
thuốc, hệ thống nuôi cấy lỏng vi khuẩn lao MGIT-
BATEC, các máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa, 
miễn dịch tự động… 
Bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao 
mang tính đột phá như phẫu thuật cắt phổi - thùy 
phổi, phẫu thuật cắt màng ngoài tim, phẫu thuật 
nội soi phổi - màng phổi, phẫu thuật kết hợp 
xương gãy, nội soi phế quản can thiệp, hóa mô 
miễn dịch, hóa trị liệu trong ung thư, kỹ thuật đốt 

khối u phổi bằng vi sóng… Hàng năm, Bệnh viện 
đã thu dung và điều trị khỏi cho hàng chục ngàn 
lượt người bệnh, đặc biệt là những ca bệnh khó và 
hiếm gặp, tạo được niềm tin và thu hút đông đảo 
bệnh nhân trên cả nước tới khám và điều trị. 
  Công tác khám chữa bệnh luôn được chú trọng, 
chỉ đạo sát sao. Bệnh viện tăng cường công tác 
tiếp đón, chỉ dẫn, phân loại, khám bệnh, kê đơn, 
tư vấn cho người bệnh chính xác, kịp thời. Cải 
cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian 
chờ khám và giảm các phiền hà cho người bệnh. 
Công tác chăm sóc người bệnh trong năm có 
nhiều tiến bộ về tinh thần trách nhiệm, kỹ năng 
giao tiếp, trình độ chuyên môn được nâng lên. 
100% bệnh nhân chăm sóc I được chăm sóc toàn 
diện, từ đó tạo được niềm tin của người bệnh và 
gia đình người bệnh.
Với đặc thù là bệnh viện chuyên ngành lao và 
bệnh phổi, Bệnh viện 74 Trung ương là nơi tiếp 
nhận người bệnh lao thuộc lực lượng vũ trang 
từ các tuyến, Bệnh viện Quân y phía Bắc chuyển 
về, là một trong những bệnh viện đầu tiên triển 
khai phát hiện, quản lý và điều trị lao kháng 
đa thuốc trên cả nước. Bên cạnh đó là việc thực 
hiện tốt công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến: đào tạo 
chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ Bệnh viện Phổi 
Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, 
thực hiện tốt các hoạt động giám sát chương trình 
chống lao quốc gia.
Bệnh viện 74 Trung ương đã đạt được những 
thành tựu đáng kể trong công cuộc phòng chống 
dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện đã thực hiện 
nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, 
UBND tỉnh và Sở Y tế Vĩnh Phúc về phòng chống 
dịch, thực hiện tốt các nội dung như phân luồng, 
sàng lọc cách ly người nghi nhiễm, tuyên truyền 
và thực hiện các biện pháp phòng bệnh 5K, 2K; 
đồng thời triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt 
động khám chữa bệnh như giao ban, hội chẩn 
trực tuyến qua phần mềm Zoom, khám bệnh từ 
xa, đảm bảo công tác chuyên môn hoạt động bình 
thường và hiệu quả. 
Để nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ 
cán bộ y tế, Bệnh viện đã tổ chức tập huấn hướng 
dẫn giám sát quy trình xử lý ổ dịch và phòng, 
chống dịch cho cán bộ tham gia phòng, chống 
dịch; chủ động xây dựng phương án khoanh vùng 

cách ly chặt chẽ, đúng quy định đối với bệnh nhân 
và nhân viên y tế. 
Bệnh viện cũng đã được Bộ Y tế và Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương cấp giấy chứng nhận phòng 
xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2; chủ 
động triển khai thực hiện xét nghiệm SAR- CoV-2 
tự nguyện cho người dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn trong và ngoài tỉnh; phát động phong trào 
tình nguyện của các bác sĩ, điều dưỡng tham gia 
hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung 
ương, tỉnh Vĩnh Phúc, TP. HCM, Bình Dương, 
Hậu Giang, Hà Nội với tổng số 233 lượt người.
Bên cạnh việc phòng chống dịch COVID-19, Bệnh 
viện xây dựng kế hoạch và triển khai phòng chống 
các dịch: Sốt xuất huyết, tiêu chảy, cúm A, tay chân 
miệng… Củng cố các kiến thức về chẩn đoán xử 
trí các bệnh dịch. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, 
thuốc, nhân lực, giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận 
điều trị cũng như tham gia ứng cứu cùng y tế địa 
phương khi xảy ra dịch lớn. Đội cấp cứu ngoại 
viện sẵn sàng đáp ứng tốt với các tình huống cấp 
cứu, ứng phó với thiên tai thảm họa.
Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác 
quốc tế: Năm 2021, Bệnh viện triển khai chủ trì 1 
đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng 
kỹ thuật dao động xung ký trong thăm dò chức 
năng hô hấp để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính” đã được nghiệm thu. Phối hợp với tổ 
chức Treat ASIA tham gia đề tài về bệnh lao và 
HIV. Phối hợp với Tập đoàn VinGroup về việc 
triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn 
đoán bệnh lao và một số bệnh phổi. Đã tổ chức 
nghiệm thu 13 đề tài khoa học và 2 sáng kiến cải 
tiến cấp cơ sở. 
Bệnh viện 74 Trung ương có nền tảng trên 60 
năm xây dựng và phát triển. Cơ sở hạ tầng không 
ngừng được cải tạo, nâng cấp khang trang sạch 
đẹp. Với phong cách phục vụ “thân thiện, nhiệt 
tình, chuyên nghiệp”, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong khám chữa bệnh “tự động, nhanh gọn, 
chính xác”, đổi mới các dịch vụ khám và điều trị 
theo hướng “tiện lợi, hiệu quả”, cùng với sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, sự giúp đỡ của các 
ban ngành đang là nền móng vững chắc để Bệnh 
viện 74 Trung ương trở thành bệnh viện tuyến 
cuối của chuyên ngành lao và bệnh phổi tuyến 
cuối của cả nước. 

Một số hình ảnh của Bệnh viện 74 Trung ương trong phẫu thuật nội soi màng phổi bằng 
hệ thống máy nội soi 3D, chụp cộng hưởng từ và nội soi phế quản cho bệnh nhân.

Bệnh viện 74 Trung ương 
Nơi người bệnh 
gửi trọn niềm tin

Với phương châm 
phục vụ “Chất lượng 
nâng cao - Lòng tin 

bền vững”, nhiều năm qua, Bệnh 
viện 74 Trung ương đã không 
ngừng xây dựng và phát triển 

uy tín, thương hiệu bệnh viện. Khẳng 
định vai trò, vị thế là một trong những 
bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả 
nước, tiếp thêm niềm tin, hi vọng và nối 
dài sự sống cho rất nhiều bệnh nhân mỗi 
năm.

Nguyễn Tuấn - Lan Hương
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Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh được 
thành lập theo Quyết định số 2068/
QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Là đơn vị sự 

nghiệp y tế đa chức năng hạng II trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Phú Thọ. Cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi 
sắp xếp, tinh gọn, hiện nay bao gồm: Ban Giám 
đốc, 4 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và 
cận lâm sàng, 17 trạm y tế và 1 phòng khám đa 
khoa khu vực. Quy mô của Trung tâm hiện có 280 
giường bệnh, trong đó có 100 giường pháp lệnh 
và 180 giường chỉ tiêu xã hội hóa, số giường thực 
kê là 350 giường. 
Để đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn, Ban 
Giám đốc Trung tâm đặc biệt quan tâm đến nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Trung tâm 
thường xuyên cử cán bộ, bác sĩ đi đào tạo dài hạn 
hoặc tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do 
Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh tổ chức hoặc cử đi học tập các 
bệnh viện tuyến trên (đặc biệt với những chuyên 
ngành/khoa phù hợp với mô hình bệnh tật tại địa 
phương). Song song với chuyên môn, Trung tâm 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo 
năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo 
đức nghề nghiệp cho bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật 
viên, nữ hộ sinh. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 
2022, Trung tâm đã cử 2 bác sĩ đi học chuyên khoa 
1 (chuyên ngành Ngoại, Sản); 1 bác sĩ và 2 điều 
dưỡng cấp cứu đi học tại Bệnh viện Nhiệt đới 
Trung ương; 1 bác sĩ thăm dò chức năng đi đào 
tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhờ quá trình đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng, 
nguồn nhân lực của Trung tâm có sự thay đổi lớn 
về số lượng và chất lượng. Đến hết năm 2021, làm 
việc tại khối Trung tâm huyện có 52 bác sĩ, 15 
dược sĩ, 73 điều dưỡng, 15 kỹ thuật viên, 6 hộ sinh. 
Trong quá trình làm việc, đội ngũ bác sĩ, nhân 
viên y tế của Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc 
các quy trình về khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn 
thuốc điều trị và làm hồ sơ bệnh án. Các thông 
tin về chăm sóc và điều trị người bệnh được ghi 
vào hồ sơ, thông tin đầy đủ theo quy định, hồ sơ 
bệnh án được kiểm tra, đánh giá thường xuyên. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị y tế 
ở TTYT huyện Phù Ninh đã được đầu tư đồng 
bộ trong giai đoạn trước nên đáp ứng được tốt 
yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa 
bàn. Song với mục tiêu nâng cao chất lượng toàn 
diện, thời gian qua, Trung tâm vẫn tiếp tục dành 
nguồn lực để cải tạo khoa Khám bệnh, khoa 
Ngoại, phòng tiêm vắc xin dịch vụ, hệ thống sân 
vườn, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, đơn vị tạo 
hình thẩm mỹ; đầu tư hệ thống máy thở, máy xét 
nghiệm, hệ thống labo vi sinh, hệ thống máy móc 
phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn… 
Bằng những nỗ lực không ngừng, TTYT Phù Ninh 
đã thực hiện được nhiều ca mổ khó. Mới đây, các 
bác sĩ Khoa Phụ sản - chăm sóc sức khỏe sinh sản 
(CSSKSS) TTYT huyện Phù Ninh đã tiến hành 
phẫu thuật cứu sống sản phụ mang thai 38 tuần, 
cạn ối, thai suy, vết mổ đẻ cũ trên nền bệnh tan 
máu bẩm sinh (Thalassemia). Sau 6 ngày điều trị, 
sản phụ và thai nhi ổn định và được xuất viện. 
Sản phụ trên là Đ.T.H.T (28 tuổi, trú tại thị trấn 
Phong Châu) nhập viện trong tình trạng da xanh 
niêm mạc nhợt, người mệt mỏi, 2 chân bị phù, 2 

lách to đường kính 20cm. Qua 
thăm khám và làm các xét nghiệm, 
sản phụ có hiện tượng cạn ối, thai 
suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng, 
nhịp tim thai 128 lần/phút có nguy 
cơ tử vong cao. Được biết, trong 
quá trình mang thai, sản phụ T đã 
nhập viện 5 lần để truyền máu, lần 
nhiều nhất là truyền 5 đơn vị máu.
Sau khi tiến hành hội chẩn giữa, 
các bác sĩ ngay lập tức tiến hành 
phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ.
Theo Bs.CKI Đặng Thị Việt 
Phương: Đối với những trường 
hợp có tình trạng bệnh giống của 
sản phụ T thì khả năng cứu sống 
mẹ rất thấp bởi tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ như biến chứng suy tim, nhiễm trùng, băng 
huyết, vỡ lách, tắc mạch. Nhưng chúng tôi đã cố 
gắng hết sức, giành lại sự sống cho 2 mẹ con, đặc 
biệt trong trường hợp sản phụ có bệnh lý tan máu 
bẩm sinh kèm theo.
Qua đây các bác sĩ lưu ý các sản phụ: Thalassemia 
là bệnh thiếu máu do tan máu, bệnh biểu hiện 
suốt đời, thuộc nhóm bệnh di truyền - bẩm sinh, 
gặp ở cả nam và nữ. Đối với sản phụ mắc bệnh 
có nguy cơ biến chứng tim như suy tim, tăng 
áp động mạch phổi, rối loạn van tim nặng, tắc 
mạch… nguy cơ tử vong cao. Đối với thai nhi thì 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh dị tật ống thần kinh, 
thai có nguy cơ chết lưu hoặc sinh non.
Do đó để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể 
xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo những sản phụ mắc 
bệnh Thalassemia cần thường xuyên kiểm tra, 
thăm khám sức khỏe định kì để làm các xét nghiệm 
tổng quát, sớm phát hiện những bất thường về sức 
khỏe cũng như thai nhi.
Bên cạnh đó, hàng ngày, Trung tâm y tế Phù Ninh 
còn triển khai chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho 

bệnh nhân. Để thực hiện được điều này, điều 
dưỡng sẽ hoàn toàn đảm nhận nhiệm vụ chăm 
sóc người bệnh. Những công việc như: hỗ trợ vận 
động, xoa bóp, cho ăn qua sonde, vệ sinh, tắm 
rửa, đánh răng, gội đầu,… tùy vào cấp độ chăm 
sóc của người bệnh mà điều dưỡng trực tiếp thực 
hiện hay hỗ trợ. Đây là một hoạt động thiết thực 
giúp người bệnh nhanh chóng bình phục và cảm 
nhận được tình yêu thương để phần nào quên đi 
nỗi đau bệnh tật. 
Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên 
chức, người lao động, ngày 05/8/2020, Trung tâm 
Y tế huyện Phù Ninh đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ ký quyết định nâng hạng cơ sở y tế 
từ hạng III lên hạng II. Đây là dấu mốc quan trọng 
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt và bước 
phát triển mới của Trung tâm.

Ca cứu sống sản phụ mang thai 38 tuần, cạn ối, thai suy, vết mổ đẻ cũ 
trên nền bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh: 
Không ngừng nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh

Trong thời gian qua, với tinh thần 
đoàn kết, làm việc trách nhiệm của 

cán bộ, viên chức, người lao động, 
Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh đã 
hoàn thành được các nhiệm vụ, kế 
hoạch, chỉ tiêu được giao, đặc biệt 
nâng cao chất lượng toàn diện của 
bệnh viện, xứng đáng là địa chỉ tin 
cậy trong việc bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ của nhân dân.

Nghĩa Đồng
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