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ả   dân tộc chào đón năm mới 2023 tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào 

bởi những thành quả đạt được sau một năm nỗ lực vượt qua rất nhiều 
khó khăn, thử thách.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tin tưởng, chia 
sẻ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, các địa 
phương đã chủ động chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh, từng bước mở cửa và mở cửa hoàn toàn nền kinh tế.

Năm 2022 trong bối cảnh chung của cả nước, Phú Thọ có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết 
liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự đoàn kết, 
đồng lòng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, 
các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh 
đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện 
pháp phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ người lao động mất, thiếu việc làm… Tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 100% các chỉ tiêu chủ 
yếu đạt và vượt kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thành tựu 
ấy không chỉ dừng lại ở những con số, mà nó thực sự có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. 
Đây sẽ là tiền đề vững chắc, động lực quan trọng để Phú Thọ phát triển nhanh, 
mạnh và toàn diện trong chặng đường tiếp theo.

Năm 2023- năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm thực hiện sơ 
kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, dự báo 
cùng với những thuận lợi sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, các cấp 
ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng quyết tâm, nỗ lực 
hơn nữa để có bước đột phá mới trong nhiệm vụ mới; tiếp tục tập trung cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tạo chuyển biến thực chất 
hơn trong thực hiện các khâu đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng 
hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... phấn đấu từng bước hoàn 
thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tờ lịch đầu tiên của năm 2023 đã được mở ra, một hành trình mới bắt đầu 
trong khí thế hân hoan, rộn ràng và những khát vọng phát triển mới!
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
VIET TRI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
VIET TRI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Tel: 0210 3911 696  -  Fax: 0210 3911 512  -  Email: info@viettrichem.vn
Website: www.viettrichem.vn

- Tổ chức thực hiện đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, an toàn cho người, máy 
móc, thiết bị và môi trường.

- Duy trì và phát triển, mở rộng thị trường để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu 
thụ các sản phẩm; tăng cường công tác dự báo, cập nhật thông tin thường xuyên, chủ 
động ứng phó với các diễn biến của thị trường để có phương án điều chỉnh chính sách 
giá bán linh hoạt phù hợp với từng loại sản phẩm, khách hàng, khu vực thị trường; thực 
hiện tốt công tác dịch vụ sau bán hàng để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu 
thụ các sản phẩm.

- Ðảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng 
các nguồn vốn an toàn, hiệu quả. Thường xuyên thực hiện các phân tích chỉ tiêu tài 
chính để có giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng lao động và tiền lương, nhằm động viên cán 
bộ quản lý và người lao động đóng góp hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện công tác an sinh xã hội, tài trợ trang thiết bị dạy học tới các trường học 
trong địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 102,8%/kế hoạch năm 2022
- Doanh thu: 100,5%/kế hoạch năm 2022
- Nộp ngân sách: 106,9%/kế hoạch năm 2022
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,8 triệu đồng/tháng. 

Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023

Các thành tích Công ty CP Hóa chất Việt Trì 
đạt được năm 2022

* Tổng Giám đốc Công ty cùng cộng sự 
được trao tặng giải Nhì VIFOTEC - giải 
thưởng sáng tạo khoa học công nghệ
Việt Nam năm 2021.

* Công ty vinh dự được nhận giải thưởng 
sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia 2022.

* Công ty CP Hóa chất Việt Trì được 
Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022.

- Giá trị sản xuất công nghiệp bằng 152,8%/kế hoạch năm 2022
- Doanh thu bằng 161,7%/kế hoạch năm 2022
- Nộp ngân sách vượt 201,5%/kế hoạch năm 2022
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,4 triệu đồng/tháng. 

Kết quả thực hiện năm 2022
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Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
các dân tộc tỉnh Phú Thọ bước 
vào thực hiện nhiệm vụ năm 

2022 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, 
thuận lợi đan xen với không ít khó 
khăn, thách thức. Trong đó, thuận 
lợi cơ bản là: Dịch bệnh COVID-19 
được kiểm soát; Chính phủ triển khai 
quyết liệt Chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH, mở cửa trở lại nền 
kinh tế. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
phải đối mặt với không ít khó khăn, 
thách thức, đáng chú ý là tình hình 
thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 
khó lường, cuộc xung đột giữa Nga và 
U-crai-na kéo dài, lạm phát cao, nhiều 
quốc gia thu hẹp chính sách tài khóa, 
thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, 
kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, 
thị trường quốc tế thu hẹp… Ở trong 
nước, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch 
bệnh COVID-19 trong những tháng 
đầu năm diễn biến phức tạp; hoạt động 
tín dụng thắt chặt, áp lực lạm phát, tỉ 
giá, chi phí sản xuất, kinh doanh gia 
tăng, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh 
vực và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của 
Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
diện, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động, quyết 
liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng với 
sự tham gia, vào cuộc của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ 
của cộng đồng doanh nghiệp và các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh, KT-XH 
năm 2022 của tỉnh đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. So với mục tiêu đề ra, 
9/9 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt 
kế hoạch. Hầu hết các chỉ tiêu quan 
trọng đều tăng cao: Kinh tế đạt mức 
tăng trưởng 7,97%; tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội thực hiện đạt 38,7 nghìn tỉ 
đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 
2021; thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn ước đạt 8.680 tỉ đồng, tăng 53,6% 
so với dự toán HĐND tỉnh giao...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã 
quyết liệt chỉ đạo triển khai các chương 
trình, kế hoạch, trọng tâm là thực hiện 
Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển nông nghiệp, nông thôn trên địa 
bàn tỉnh. Nhờ đẩy mạnh cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp, chú trọng phát 
triển cây trồng chủ lực, có lợi thế theo 
hướng sản xuất hàng hóa,… ngành 
nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt mức 
3,5%, góp phần quan trọng tạo việc 
làm, thu nhập tại chỗ cho nông dân. 
Năm 2022, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM), bốn xã 
NTM nâng cao, kiểu mẫu, 133 khu dân 
cư NTM, 17 khu NTM kiểu mẫu, đưa 
tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh 
lên 128 xã, 1.550 khu NTM; các huyện 
Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh đảm 
bảo tiến độ hoàn thành huyện NTM 
vào năm 2023, 2024. Trong năm đã 
công nhận thêm 61 sản phẩm, nhóm 
sản phẩm OCOP, lũy kế đến nay toàn 
tỉnh có 139 sản phẩm, nhóm sản phẩm 
OCOP từ ba sao trở lên.

Sản xuất công nghiệp phục hồi 

 BÙI VĂN QUANG
  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

mạnh mẽ, lĩnh vực công nghiệp công 
nghệ cao phát triển tích cực, là động lực 
tăng trưởng quan trọng cho kinh tế của 
tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
ước tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 
2021. Công nghiệp tăng trưởng kéo 
theo kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 
mạnh so với năm trước, trong đó xuất 
khẩu đạt 12,5 tỉ USD, tăng 48% so với 
cùng kỳ năm 2021 (nằm trong tốp 10 
của cả nước), giá trị nhập khẩu ước 
đạt 11,3 tỉ USD, tăng 32,5% so cùng 
kỳ năm 2021. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch 
phục hồi tích cực, nhất là dịch vụ lưu 
trú, ăn uống, du lịch. Tổng mức bán 
lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng ước đạt trên 44 nghìn tỉ đồng, 
tăng 18,9% so cùng kỳ; doanh thu du 
lịch ước đạt 2.650 tỉ đồng, tăng 136%; 
doanh thu vận tải đạt 6.065 tỉ đồng, 
tăng 15,8% so cùng kỳ…

Khâu đột phá về cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh được tập 
trung chỉ đạo, đạt được những kết quả 
quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm về 
giải phóng mặt bằng (GPMB) được cấp 
ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần 
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 
án đầu tư công, đầu tư tư nhân trọng 
điểm. Trong năm đã GPMB trên 150ha 
đất khu công nghiệp (KCN), cụm công 
nghiệp (CCN), đặc biệt đã xử lý dứt 
điểm các tồn tại vướng mắc kéo dài, 
bàn giao toàn bộ 356ha KCN Phú Hà 
giai đoạn 1; cơ bản hoàn thành mặt 
bằng cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ, 
đường liên vùng Phú Thọ - Yên Bái. 
Quyết liệt chỉ đạo, tập trung đầu tư kết 
cấu hạ tầng trọng điểm; tích cực đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, khởi công 12 
dự án từ nguồn vốn bổ sung ngân sách 
Trung ương, thực hiện đồng loạt 19/19 

dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai 
đoạn 2021-2025, đặc biệt là 18 tuyến 
đường kết nối các KCN, vùng nguyên 
liệu với các tuyến giao thông quốc gia, 
liên vùng, liên tỉnh. Nhờ đó, trong năm 
đã thu hút được 75 dự án, vốn đăng ký 
trên 29 nghìn tỉ đồng, trong đó 10 dự 
án FDI, vốn đăng ký 500 triệu USD, 
65 dự án DDI, vốn đăng ký 17 nghìn 
tỉ đồng, tạo động lực, bổ sung năng lực 
tăng thêm, đóng góp tăng trưởng cao 
trong thời gian tới. Các chỉ số về môi 
trường đầu tư kinh doanh, cải cách 
hành chính tiếp tục được cải thiện. 
Công tác phát triển DN đạt kết quả 
tích cực, đến nay toàn tỉnh đã có trên 
10,4 nghìn DN, đạt gần 95% mục tiêu 
NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp 
tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. 
Việc triển khai Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 tiếp tục được thực hiện 
đúng lộ trình, 90,2% số trường học đạt 
chuẩn quốc gia; tỉ lệ lao động qua đào 
tạo và truyền nghề đạt 70,7%, tỉ lệ giải 
quyết việc làm sau đào tạo đạt trên 
86%. Hệ thống y tế tiếp tục được củng 
cố và phát triển; công tác bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, 
tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 
93,5%. Công tác phòng, chống dịch bệnh 
được thực hiện chủ động, linh hoạt, hiệu 
quả. Hoạt động thể thao quần chúng 
được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao 
giành được kết quả nổi bật. Trong năm, 
các đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh 
đã tham gia 25 giải thể thao toàn quốc, 
giành được 85 huy chương các loại, cử 
13 lượt VĐV tham gia đội tuyển quốc 
gia tham dự bảy giải thể thao quốc tế, 
giành 13 huy chương, trong đó có chín 
Huy chương Vàng, có hai VĐV tham gia 
thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam, 

giành được một Huy chương Vàng, 
một Huy chương Bạc… Tỉnh cũng đã 
tổ chức thành công các trận đấu bóng 
đá quốc tế (SEA Games 31, vòng loại 
U17 vô địch châu Á, giao hữu quốc tế 
U20). Các chính sách an sinh xã hội 
được triển khai đầy đủ, kịp thời; công 
tác chăm lo các đối tượng chính sách, 
hộ nghèo được quan tâm thực hiện. 
Cải cách hành chính, xây dựng chính 
quyền có chuyển biến tích cực; hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của UBND các 
cấp được tăng cường. An ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội được đảm 
bảo.

Năm 2023 được xác định là năm 
bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong 
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX và Kế hoạch phát triển KT-XH 
năm năm 2021-2025. Mục tiêu đề ra 
năm 2023 là rất nặng nề, trong bối 
cảnh đó chúng ta cần tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự 
cường, không chủ quan bằng lòng với 
kết quả đã đạt được mà phải chủ động, 
linh hoạt, bản lĩnh, sáng tạo, quyết 
tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 
liệt, hiệu quả. UBND tỉnh sẽ quyết 
liệt chỉ đạo, điều hành, vượt qua khó 
khăn, thách thức, tranh thủ mọi thời 
cơ thuận lợi để phấn đấu đạt và vượt 
kế hoạch; tạo đà thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 
2021-2025.

Một số chỉ tiêu được đặt ra năm 
2023 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
(GRDP) đạt từ 7,5% trở lên, tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 
43,5 nghìn tỉ đồng trở lên, tổng thu 
NSNN trên địa bàn đạt 6.109 tỉ đồng 
trở lên, tỉ lệ lao động qua đào tạo và 
truyền nghề đạt 71% trở lên, tỉ lệ hộ 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực tế tại Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Điều hành bản lĩnh, hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
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Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX 

xác định khâu đột phá duy 
nhất về cải thiện mạnh 
mẽ môi trường đầu tư và 
kinh doanh để thu hút các 
nguồn lực, thúc đẩy phát 
triển KT-XH, phấn đấu xây 
dựng Phú Thọ là tỉnh phát 
triển hàng đầu vùng Trung 
du miền núi phía Bắc. Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
đã ban hành Nghị quyết số 
61-NQ/TU ngày 13/10/2021, 
UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 5246/KH-UBND 
ngày 11/11/2021 về cải 
thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025. Trong đó tập trung 
chỉ đạo triển khai thực hiện 
tám nhóm giải pháp, cụ thể 
hóa 33 nhiệm vụ thành các 
kế hoạch, chương trình, đề 
án... để triển khai trong 
giai đoạn đến năm 2025. 
Từ đây mở đường cho quá 
trình phát triển, dẫn dắt 
việc thu hút đầu tư, nhất là 
đầu tư nước ngoài, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đóng góp giá trị 
lớn cho xuất nhập khẩu và 
tăng thu ngân sách nhà 
nước (NSNN).

Trên cơ sở kế thừa 
những kết quả của năm 
2021, năm 2022 toàn tỉnh 
đã tập trung chỉ đạo hoàn 
thành 33 nội dung, nhiệm 
vụ trọng tâm, đột phá của 
nhiệm kỳ 2021-2025, trong 
đó đã cụ thể hóa, ban hành 
các cơ chế, chính sách liên 
quan đến đất đai, đầu tư, 
cải cách hành chính, thu 
hút nguồn lực, đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư kết cấu hạ 
tầng trọng điểm, phát triển 
nguồn nhân lực... Phối hợp 
với các bộ, ngành Trung 
ương tổ chức hội thảo, hoàn 
thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; chỉ đạo 
rà soát quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-
2030; phê duyệt 40 đồ án 
quy hoạch các khu đô thị, 
du lịch; điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch khu, cụm công 
nghiệp; hoàn thiện hồ sơ 
trình Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận hai khu công 
nghiệp (KCN) Tam Nông, 
Hạ Hòa.

Trong năm, việc huy 
động các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển đạt mức cao, 

để thu hút các nguồn lực đầu tư
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Những năm gần đây, Phú Thọ luôn là “điểm đến” 
hấp dẫn của các nhà đầu tư với nhiều dự án quy mô 
lớn. Bên cạnh tiềm năng, lợi thế về địa lý, chính trị, 
kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân 
lực... yếu tố quan trọng để tỉnh Phú Thọ thu hút đầu 
tư chính là sự tin cậy về cơ chế, chính sách, môi 
trường đầu tư thông thoáng theo hướng cởi mở, thân 
thiện và minh bạch.

TRỊNH THẾ TRUYỀN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

tiếp tục tăng nhanh cả về 
quy mô và số lượng dự án 
mới. Tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội ước thực 
hiện gần 39.000 tỉ đồng, 
tăng 12,6% so cùng kỳ (vượt 
mục tiêu), trong đó vốn đầu 
tư từ NSNN đạt 7.420 tỉ 
đồng, tăng 5,6%; vốn đầu tư 
tư nhân đạt 24.130 tỉ đồng, 
tăng 14,6%; vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài 7.212 tỉ 
đồng, tăng 13,6% so cùng 
kỳ. Năm 2022 thu hút 10 
dự án FDI, vốn đăng ký 
500 triệu USD; 65 dự án 
DDI, vốn đăng ký 17.000 tỉ 
đồng…

Kết cấu hạ tầng trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh được 
quan tâm đầu tư nhanh, việc 
huy động vốn NSNN đạt 
mức cao, 6.310 tỉ đồng (tăng 
58,5% so với kế hoạch), tập 
trung cao độ khởi công đồng 
loạt 19/19 dự án thuộc kế 
hoạch đầu tư công giai đoạn 
2021-2025; phối hợp với Bộ 

Giao thông vận tải, các địa 
phương điều chỉnh quy mô 
đường cao tốc Phú Thọ - 
Tuyên Quang (bốn làn xe); 
cầu Vĩnh Phú (nối tỉnh Phú 
Thọ với tỉnh Vĩnh Phúc, dự 
kiến hoàn thành trong năm 
2023). Trong năm hoàn 
thành trên 150ha đất KCN, 
CCN; khởi công các dự án 
đô thị, khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng ở Tam Nông, 
Việt Trì.

Công tác cải cách hành 
chính được chú trọng, giải 
quyết nhanh chóng các thủ 
tục đầu tư, đất đai, chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất, 
xác định giá đất cho người 
dân, doanh nghiệp. Kết quả 
xếp hạng bốn chỉ số: PAR 
Index, PCI, SIPAS, PAPI 
năm 2021 có nhiều tiến bộ: 
Chỉ số PCI xếp thứ 20/63 
tỉnh, đứng đầu vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc, 
chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công PAPI xếp 

thứ 6/63, chỉ số cải cách 
hành chính PAR Index xếp 
thứ 9/63, chỉ số hài lòng 
về sự phục vụ hành chính 
SIPAS xếp thứ 13/63.

Trong năm, hoạt động 
xúc tiến đầu tư được triển 
khai tích cực. Tỉnh đã tiếp 
đón, làm việc với gần 30 
lượt doanh nghiệp, nhà đầu 
tư trong và ngoài nước, tạo 
điều kiện cho các nhà đầu 
tư tìm kiếm cơ hội đầu tư. 
Phối hợp với Bộ Ngoại giao, 
Bộ KH-ĐT tổ chức các đoàn 
công tác của tỉnh tham gia 
hoạt động xúc tiến đầu tư, 
thương mại tại Hoa Kỳ, 
Canada và một số nước 
châu Âu.

Công tác phát triển 
doanh nghiệp đạt kết quả 
tích cực, số doanh nghiệp 
thành lập mới và hoạt động 
trở lại tăng cao. Trong năm 
đã có 874 doanh nghiệp 
thành lập mới, 308 doanh 

nghiệp quay trở lại hoạt 
động. Kết quả phát triển 
doanh nghiệp đến hết năm 
2022 đạt gần 95% mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Bức tranh đa sắc màu 
cho thấy hướng đi và nhận 
thức đúng, tư duy mới, 
quyết tâm chính trị cao 
của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, cả hệ thống chính trị 
trong xây dựng, cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu 
tư kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp 
tục thực hiện các giải pháp 
quan trọng trong thu hút 
đầu tư, đẩy mạnh phát 
triển KT-XH. Đặc biệt, 
tiếp tục kiến nghị với các 
cơ quan Trung ương giải 
quyết các vướng mắc về chỉ 
tiêu quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất trên địa bàn tỉnh; 
chỉ đạo tổ chức triển khai 
kịp thời Quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 sau khi 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Bổ sung cơ chế, 
chính sách thu hút nguồn 
lực xã hội, phát huy lợi thế 
so sánh, đầu tư đồng bộ hạ 
tầng khu, cụm công nghiệp; 
đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng; chú trọng 
phát triển nguồn nhân lực, 
đẩy mạnh cải cách hành 
chính công, cơ chế một cửa, 
trong đó tập trung triển 
khai chính quyền điện tử và 
phát triển kinh tế số; tăng 
cường nắm bắt nhu cầu nhà 
đầu tư để hỗ trợ đẩy nhanh 
tiến độ các dự án trọng 
điểm; hướng đến mục tiêu 
tạo lập môi trường đầu tư 
kinh doanh an toàn, thân 
thiện, hấp dẫn nhà đầu tư.

Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, dệt 
may, năng lượng tái tạo quy mô lớn, bổ sung năng lực tăng thêm, đóng góp tăng trưởng cao trong 
thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tại  Hội nghị xúc tiến  
đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.
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Tự hào
nông dân Đất Tổ

Phú Thọ là tỉnh duy nhất trong cả nước có ba hội viên 
nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” 
năm 2022. Họ là những tấm gương nông dân cần cù, 
sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường, không 
ngừng nỗ lực vươn lên làm giàu cho gia đình và tích cực 
góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ.

Nông dân trẻ Nguyễn Ngọc Ánh, xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng nhận Bằng khen của Hội 
Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện phong trào nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022.

LINH NGUYỄN

Ứng dụng công nghệ số   
Khởi nghiệp từ năm 17 

tuổi, thử nghiệm nhiều mô 
hình sản xuất, kinh doanh 
và đã không ít lần thất bại 
nhưng với quyết tâm, nỗ lực 
không ngừng, anh Nguyễn 
Khắc Hiếu, sinh năm 1973 ở 
xã Lương Lỗ, huyện Thanh 
Ba đã thành công với mô hình 
sản xuất gạch tuynel ngay 
trên mảnh đất quê hương.

Năm 2010, anh Hiếu 
khởi nghiệp với số vốn hơn 
một tỉ đồng làm gạch nung 
truyền thống, cung cấp cho 
thị trường khoảng 1,8 vạn 
gạch/ngày, sau một năm phát 
triển lên 2,9 vạn/ngày. Trong 
quá trình sản xuất trực tiếp, 
để nâng cao năng suất, hạn 
chế tình trạng ô nhiễm môi 
trường, năm 2019, anh Hiếu 
mạnh dạn đầu tư 40 tỉ đồng 
để chuyển đổi công nghệ từ 
lò nung kiểu đứng sang công 
nghệ gạch nung tuynel; đặc 
biệt đưa robot, dây chuyền 
tự động hóa, ứng dụng công 
nghệ số vào quy trình sản 
xuất. Anh chia sẻ: Với xu 
hướng cần chuyển đổi công 
nghệ sản xuất liên tục, khi 

đưa công nghệ robot vào dây 
chuyền tự động đã giúp tôi 
giảm bớt nhân công, tiết 
kiệm chi phí, chủ động trong 
sản xuất, đẩy công suất lên 
mức tối đa…

Hiện nhà máy đang sản 
xuất và tiêu thụ khoảng 
35-40 triệu viên gạch/năm, 
đem lại lợi nhuận hơn bốn tỉ 
đồng/ năm, tạo việc làm cho 
40 - 50 lao động, thu nhập 
ổn định từ 8-10 triệu đồng/
người/tháng. Có thu nhập, 
hàng năm đơn vị đã tích cực 
đóng góp, ủng hộ xây dựng 
nông thôn mới như xây dựng 
hệ thống điện, đường, ủng hộ 
các quỹ do địa phương phát 
động hơn 100 triệu đồng/năm.

Với thành tích đạt được, 
anh Hiếu được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Bằng khen 
“Nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi giai đoạn 2011 - 
2014”; được Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam tặng 
danh hiệu “Hộ nông dân sản 
xuất kinh doanh giỏi giai 
đoạn 2012 - 2016”.

Tỉ phú trồng rừng
Gần 20 năm gắn bó, bám 

trụ với nghề trồng rừng, anh 

Đỗ Quốc Thuận, sinh năm 
1972 ở khu Đồng Phú, xã 
Thạch Khoán, huyện Thanh 
Sơn được mệnh danh là “tỉ phú 
trồng rừng” khi đang sở hữu 
hơn 250ha rừng kết hợp chăn 
thả 200 con bò, đem lại lợi 
nhuận mỗi năm hàng tỉ đồng.

Năm 2005, anh bắt đầu 
trồng 40ha rừng cây keo và 
nuôi 30 con bò với mục tiêu 
lấy ngắn nuôi dài. Đến năm 
2009, anh thu được lứa cây 
keo đầu tiên, đàn bò cũng 
nhân lên 100 con, anh xây 
dựng trang trại kết hợp chăn 
nuôi gà, lợn lửng, bò và trồng 
sắn làm thức ăn cho gia súc…

Những năm đầu, gia 
đình anh đã trải qua nhiều 
khó khăn khi trồng rừng 
và chăn nuôi như thiên tai, 
dịch bệnh, giá cả thị trường 
không ổn định, làm thiệt hại, 
ảnh hưởng không nhỏ đến 
sản xuất. Tuy nhiên, với sự 
nỗ lực của bản thân và gia 
đình, anh Thuận đã kiên trì 
sản xuất, bám rừng. Năm 
2018, anh tiếp tục mở rộng 
trồng rừng lên hơn 200ha, 
kết hợp nuôi hơn 100 con bò 
không tập trung, 200 con lợn 
lửng bán hoang dã và nhiều 
loại gia súc, gia cầm…

Nâng cao hơn giá trị rừng 
trồng, anh tích cực thực hiện 
trồng, chuyển hóa 24ha rừng 
cây gỗ lớn hướng tới chất 
lượng gỗ cao, từng bước hình 
thành vùng sản xuất cây 
nguyên liệu. Năm 2021, từ 
diện tích rừng hàng năm đã 
cho thu hoạch trên 2.500m3 
gỗ, đem lại thu nhập hơn ba tỉ 
đồng/năm, thu nhập từ chăn 
nuôi bò đạt trên một tỉ đồng, 
tạo việc làm cho 10 lao động 
có thu nhập bình quân từ 7-8 
triệu đồng/người/tháng.

Với những nỗ lực cố gắng 
của bản thân và gia đình, 
anh Thuận được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Bằng khen 
“Nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi giai đoạn 2011- 
2014”; Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam trao tặng 
danh hiệu “Hộ nông dân sản 
xuất kinh doanh giỏi giai 
đoạn 2012-2016”.

Nông dân 9X
Xuất thân là một thanh 

niên trẻ đam mê kinh doanh 
ngay từ ngày còn là sinh 
viên, Nguyễn Ngọc Ánh, sinh 
năm 1991 ở khu 3, xã Minh 
Lương, huyện Đoan Hùng đã 
khởi nghiệp thành công, làm 
giàu với mô hình sản xuất 
đũa gỗ xuất khẩu ngay trên 
mảnh đất quê hương mình.

Chia sẻ về cơ duyên đến 
với ngành sản xuất đũa gỗ 
xuất khẩu, Ánh cho biết: Sau 
một lần tình cờ tôi biết đến sản 
phẩm đũa gỗ dùng một lần. 
Nhận thấy tiềm năng nguồn 
nguyên liệu tại địa phương, 
tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, 
học hỏi quy trình sản xuất; 
chủ động tìm kiếm thị trường, 
đầu ra. Được sự hỗ trợ từ gia 
đình, năm 2017 tôi đầu tư hai 
tỉ đồng xây dựng nhà xưởng 
với hai dây chuyền sản xuất, 
thành lập công ty chuyên sản 

xuất đũa gỗ xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản.

Trải qua năm năm phát 
triển mô hình sản xuất đũa 
gỗ dùng một lần xuất khẩu, 
mô hình của Ánh đã khẳng 
định thương hiệu, uy tín với 
thị trường Nhật Bản. Hiện 
nay, mỗi năm công ty sản 
xuất và tiêu thụ trên 20 
container đũa gỗ xuất khẩu, 
lợi nhuận trên hai tỉ đồng, 
tạo việc làm ổn định cho trên 
100 lao động tại địa phương.

Không chỉ sản xuất, kinh 
doanh giỏi, anh còn tích cực 
tham gia phong trào giảm 
nghèo bền vững của địa 
phương và các phong trào từ 
thiện, nhân đạo. Anh đã hướng 
dẫn, phổ biến kiến thức, kinh 
nghiệm sản xuất kinh doanh 
cho 25 lao động, giúp đỡ hiệu 
quả về vốn vay cho tám hộ khó 
khăn của xã. Anh là nông dân 
trẻ tuổi nhất được vinh danh 
“Nông dân Việt Nam xuất sắc” 
năm 2022.

Có thể thấy, sự gần gũi, 
cởi mở, chân tình xen lẫn tư 
duy táo bạo, dám nghĩ dám 
làm, ham học hỏi, mạnh dạn 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ mới trong 
sản xuất là điểm chung của 
những người nông dân đã 
trở thành chủ doanh nghiệp, 
tỉ phú nông nghiệp, đại diện 
cho hình ảnh của người nông 
dân hiện đại, thành đạt bằng 
chính tư duy năng động, 
nhạy bén của mình…

Anh Nguyễn Khắc Hiếu, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba với mô hình 
sản xuất gạch tuynel đem lại thu nhập hơn bốn tỉ đồng mỗi năm.

“Tỉ phú trồng rừng” Đỗ Quốc Thuận hiện sở hữu trên 250ha 
rừng trồng kết hợp chăn nuôi đàn bò hơn 200 con.
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Trong những năm qua, 
các điển hình tiên tiến 
không chỉ góp phần 

thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị mà còn 
lan tỏa những cách làm hay, 
sáng tạo, phù hợp, thiết thực 
trên các lĩnh vực, nhân lên 
giá trị đạo đức, văn hóa tốt 
đẹp, tạo nền tảng xây dựng 
tổ chức Đảng trong sạch 
vững mạnh, xây dựng quê 
hương Đất Tổ ngày càng 
phát triển.

 Nhiều năm nay, đồng chí 
Hà Thanh Hòa (SN 1984)- 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị Trường 
Cao đẳng Y Dược Phú Thọ 
đã cùng với tập thể lãnh đạo, 
chỉ đạo, hoạch định chiến 
lược, định hướng phát triển 
nhà trường theo phương 
châm xuyên suốt đào tạo 
tiên tiến, khoa học, kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa giảng 
dạy lý thuyết với thực hành 
thực tế. Nhờ đó, Trường Cao 
đẳng Y dược Phú Thọ liên 
tục đạt được thành tích cao 
trong công tác tuyển sinh, 
đào tạo, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị từng năm 
học. 100% sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đều có việc làm và 
được các cơ sở sử dụng đánh 
giá cao về chất lượng, đặc 
biệt là khả năng ứng dụng 
thực tiễn. Ngoài làm tốt 
công tác quản lý, hiện đồng 
chí còn đảm nhiệm Trưởng 
bộ môn Dược liệu, trực tiếp 
giảng dạy, NCKH. Năm 
2020, 2021, đồng chí đạt giải 
Nhất, giải Nhì tại Hội thi 
sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
tỉnh và giải Nhì cấp Quốc 
gia. Với những nỗ lực trên, 
đồng chí được các cấp, ngành 
ghi nhận, khen thưởng. Tuy 
nhiên, niềm vui lớn nhất 
của đồng chí là Trường Cao 
đẳng Y Dược Phú Thọ luôn 
là địa chỉ tin cậy đào tạo Y 
Dược không chỉ của nhân 
dân trong tỉnh mà còn là của 
nhân dân trong cả nước.

Tháng 7/2019 khi sáp 
nhập hai khu Văn Lâm, Văn 
Phú (xã Văn Miếu, huyện 
Thanh Sơn) thành khu Lâm 
Phú, đồng chí Nguyễn Văn 
Bính (SN 1966) được tín 
nhiệm bầu làm Bí thư Chi 
bộ, Trưởng khu dân cư. Với 
trọng trách được giao, đồng 
chí Bính luôn gương mẫu, 

LÀM THEO BÁC

Đồng chí Nguyễn Văn Bính- Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Lâm Phú, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn 
(người bên phải) luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở khu, góp phần nâng cao đời sống 
cho người dân.

gần gũi để tập hợp đoàn kết 
nhân dân; kịp thời nắm bắt, 
tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, 
nguyện vọng của người dân 
để vận động, tuyên truyền, 
giải quyết dứt điểm mọi khúc 
mắc; làm những việc có lợi 
cho dân như: Phát triển sản 
xuất, làm đường, nhà văn 
hóa, vệ sinh môi trường...  
Từ năm 2019 đến nay, khu 
Lâm Phú đã vận động người 
dân đóng góp làm được hai 
km đường bê tông, hai sân 
bóng chuyền, nâng cấp nhà 
văn hóa, quy hoạch chỉnh 
trang nghĩa trang nhân dân, 
ủng hộ các gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn với 
số tiền vài trăm triệu đồng. 
Trong phát triển kinh tế, 
đồng chí đã vận động người 
dân chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi phù hợp với 
điều kiện của địa phương, 
đặc biệt khuyến khích người 
dân phát triển ngành nghề 
kinh doanh, dịch vụ để tăng 
thu nhập cải thiện cuộc sống. 
Hiện khu Lâm Phú dẫn đầu 
xã với thu nhập bình quân 

đầu người đạt khoảng 36 
triệu đồng/năm; chỉ còn 6 hộ 
nghèo trong tổng số 175 hộ. 
Nhiều năm liền, Chi bộ luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, năm 2021, BCH Đảng bộ 
huyện Thanh Sơn tặng Giấy 
khen chi bộ vững mạnh tiêu 
biểu (2017-2021).
 Trong bất kỳ loại tội phạm 
nào, đối tượng phạm tội luôn 
tìm cách để che dấu hành vi 
vi phạm. Với tội phạm kinh 
tế, những đối tượng phạm 
tội thường có trình độ cao, 
luôn tìm các kẽ hở của luật 
pháp thực hiện hành vi phạm 
tội để trốn tránh sự trừng 
phạt của pháp luật. Song với 
bản lĩnh vững vàng, trình 
độ chuyên môn cao, cán bộ, 
chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh 
tế (PC03) Công an tỉnh đã 
đấu tranh làm rõ nhiều vụ 
án đặc biệt nghiêm trọng, 
lần đầu tiên xuất hiện. Mới 
đây nhất là vụ án: Mua bán 
trái phép hóa đơn “điện tử” 
và làm giả con dấu, tài liệu 
của cơ quan, tổ chức. Bước 
đầu xác định, thiệt hại về 

thuế của Nhà nước là trên 
2.500 tỉ đồng. Các đối tượng 
thu lợi bất chính trên 1.200 tỉ 
đồng. Cơ quan CSĐT đã thu 
giữ 228 con dấu của doanh 
nghiệp bán hóa đơn và 32 
con dấu giả các cơ quan chức 
năng. Với kết quả này, Đảng 
ủy, lãnh đạo Bộ Công an có 
hình thức thưởng nóng cho 
Công an tỉnh Phú Thọ đã 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm.

Vụ án trên chỉ là một 
trong rất nhiều những vụ án 
mà các cán bộ, chiến sĩ Phòng 
PC03 đã quyết liệt, bản lĩnh 
khám phá thành công trong 
thời gian qua. Chỉ tính riêng 
trong năm 2022, dưới sự chỉ 
đạo của Ban giám đốc Công 
an tỉnh, Phòng PC03 đã phát 
hiện, khởi tố 14 vụ/ 20 bị can. 
Thông qua các vụ án này, 
lực lượng PC03 đã phát hiện 
kẽ hở của pháp luật, những 
sơ hở thiếu sót trong công 
tác quản lý nhà nước để các 
đối tượng vi phạm phạm tội. 
Phòng PC03 đã chủ động 
tham mưu cho Đảng ủy, Ban 
giám đốc CAT kiến nghị với 
các bộ, ngành phối hợp để 
chủ động phòng ngừa, đấu 

tranh phòng chống tội phạm. 
Với những thành tích đã đạt 
được, tập thể đơn vị đã được 
Tỉnh ủy tặng Bằng khen về 
thành tích xuất sắc trong 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và nhiều hình thức 
khen thưởng cao quý khác 
mà Đảng và Nhà nước trao 
tặng, xứng đáng với danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân.

Từ những điển hình tiên 
tiến xuất hiện ngày càng 
nhiều ở khắp các địa phương, 
trên hầu khắp các lĩnh vực 
của đời sống, đã minh chứng 
Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng 
lãnh đạo, chỉ đạo việc xây 
dựng, nhân rộng các mô 
hình, điển hình tiên tiến 
trong học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, góp phần thúc 
đẩy phong trào thi đua yêu 
nước trong toàn Đảng bộ. 
Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, 
khi cấp ủy các cấp thực sự 
vào cuộc thì việc thực hiện 
Chỉ thị 05 nói chung, việc 
nhân rộng điển hình, mô 
hình tốt, cách làm hay nói 
riêng sẽ đem lại hiệu quả 
thiết thực.   

LAN TỎA NHỮNG ĐIỂN HÌNH

 ÁNH DƯƠNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
rất coi trọng công tác phát hiện, 
tuyên truyền, giáo dục và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến nhằm 
tạo phong trào hành động cách 
mạng trong toàn xã hội. Học và 
làm theo Bác, nhiều năm nay, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân Đất Tổ đã ra sức thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước, 
xem việc xây dựng, nhân rộng 
điển hình tiên tiến gắn với phát 
hiện, biểu dương nhân tố mới là 
một trong những nhiệm vụ quan 
trọng.

Đồng chí Hà Thanh Hòa (người đứng giữa)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ hướng dẫn sinh viên trong nghiên 
cứu khoa học.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PC03 điều tra vụ “Mua bán trái phép hóa 
đơn “điện tử” và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
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Ở nơi
“Đảng cử, dân tin”

‘‘ Nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng 
khu dân cư đã, đang được nhiều địa phương trong huyện 
Cẩm Khê nhân rộng. Việc nhất thể hóa đã góp phần tinh 
gọn bộ máy ở cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc 
ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện, phát huy vai 
trò nòng cốt “Đảng cử, dân tin”. Tuy nhiên, để phát huy 
hơn nữa trọng trách “hai vai”, việc chọn người giao việc 
cần được cấp ủy cơ sở chủ động lựa chọn để giải quyết tốt 
những vấn đề thực tiễn đặt ra.

CHI HƯƠNG

Đồng chí Đỗ Thanh Phong - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu 
Quang Trung 2, xã Yên Tập trao đổi về nâng cao chất lượng 
công tác văn hóa - xã hội ở địa phương.

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư Phú Cát 
Đoàn Văn Tiến.

Làm tròn trọng trách “hai vai”
Trở lại khu 3, khu 4, xã Cát Trù 

xưa, nay là khu Phú Cát, xã Hùng 
Việt, huyện Cẩm Khê sau gần ba năm 
thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị 
hành chính xã, chúng tôi thực sự ngạc 
nhiên bởi diện mạo khu có nhiều thay 
đổi. Những ngôi nhà cao tầng khang 
trang, đường làng, ngõ xóm được mở 
rộng, cứng hóa sạch đẹp. Anh Lê Quyết 
Chiến, khu Phú Cát phấn khởi cho biết: 
Diện mạo của khu có được như ngày 
hôm nay nhờ nỗ lực của cộng đồng dân 
cư và đóng góp không nhỏ của đồng chí 
Đoàn Văn Tiến - Bí thư chi bộ kiêm 
Trưởng khu dân cư.

Mới đảm nhận chức danh Bí thư 
chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư từ khi 
thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị 
hành chính năm 2020, sau một nhiệm 
kỳ đảm nhiệm trọng trách “hai vai”, 
đồng chí Đoàn Văn Tiến đã tạo được 
nhiều ấn tượng với người dân trong 
khu, chi bộ nên nhiệm kỳ 2022-2025, 
đồng chí tiếp tục được nhân dân, đảng 

viên tín nhiệm bầu làm Trưởng khu, Bí 
thư chi bộ. Trẻ, năng động, có trình độ 
đại học và đặc biệt là tâm huyết với việc 
của khu nên khi được dân tin, Đảng cử, 
đồng chí Tiến cùng với chi bộ tìm các 
giải pháp để đưa khu dân cư trở thành 
khu dân cư kiểu mẫu. Đối chiếu với 
các tiêu chí, đồng chí Tiến bàn bạc với 
chi bộ, tham mưu cho Đảng ủy, chính 
quyền xã mở rộng các tuyến đường 
trong khu, xây dựng đường hoa, đường 
điện trong khu và đường điện ra đồng, 
trồng hàng cây trước cổng trường học, 
lắp đặt ghế ngồi dưới tán cây để người 
dân có thể ngồi nghỉ khi đi đón con 
hoặc đi tập thể dục, vận động nhân dân 
thu gom rác thải đúng nơi quy định…

Để tạo được lòng tin trong dân, 
ngoài bàn bạc công khai, minh bạch, 
dân chủ, đồng chí Tiến không ngần 
ngại ứng tiền của gia đình ra làm các 
công trình của khu trước rồi mới vận 
động nhân dân đóng góp. Cách làm của 
đồng chí được nhân dân đồng thuận, tin 
tưởng. Đồng chí Tiến cho biết: Để người 
dân đồng thuận với mọi công việc của 

khu, tôi thực hiện phương châm nói ít làm 
nhiều, làm trước nói sau để nhân dân thấy 
hiệu quả sau đó vận động sẽ thuận lợi hơn.

 “Việc nhất thể hóa giúp công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo 
trực tiếp, toàn diện hơn, rút ngắn thời gian 
hội họp. Với vai trò vừa là người tiếp thu 
đường lối, chủ trương, vừa là người trực tiếp 
tổ chức thực hiện nên hiện nay công việc ở 
khu, chi bộ được triển khai nhanh chóng, 
đồng bộ, hiệu quả” - đồng chí Tiến tâm sự.

Không chỉ riêng đồng chí Tiến khu Phú 
Cát phát huy được trọng trách “hai vai”, toàn 
huyện Cẩm Khê hiện có rất nhiều cán bộ khu 
gánh trọng trách “hai vai” phát huy được vai 
trò của mình. Họ không chỉ là những cán 
bộ “miệng nói, tay làm” mà còn là “đầu tàu” 
gương mẫu, “truyền lửa” cho các phong trào 
thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, giữ 
gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Dân tin, Đảng cử
Cẩm Khê là địa phương duy nhất của tỉnh 

đạt tỉ lệ trên 94% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng 
khu dân cư, huyện hiện có 242/257 khu dân 

cư có Bí thư chi bộ đồng 
thời là Trưởng khu dân cư. 
Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh- 
Phó Bí thư Thường trực 
Huyện ủy Cẩm Khê cho 
biết: Để nhất thể hóa chức 
danh Bí thư chi bộ đồng 
thời là Trưởng khu dân cư, 
huyện đã thực hiện một 
cách khoa học, bài bản 
công tác chuẩn bị bầu cử 
qua các vòng hiệp thương, 
nắm bắt dư luận của nhân 
dân để chọn đảng viên, 
giới thiệu ra để bầu trưởng 
khu trước bằng quy trình 
khách quan, dân chủ, công 
khai. Công tác đại hội chi 
bộ sau đó cũng tiếp tục 
được phát huy nên các chi 
bộ khu đều đạt kết quả 
rất cao.

Sau 5 năm làm 
Trưởng khu, năm 2017, 

đồng chí Đỗ Thanh Phong khu Quang Trung 
2, xã Yên Tập  được nhân dân, đảng viên tín 
nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng 
khu. Đảm  nhiệm cùng lúc hai chức danh, 
mới đầu đồng chí Phong cũng có không ít áp 
lực bởi vừa là người đứng đầu trực tiếp lãnh 
đạo, triển khai thực hiện các chủ trương ở địa 
bàn dân cư vừa là “cầu nối” của nhân dân với 
cấp uỷ, chính quyền. Trước sự tin tưởng của 
nhân dân, của đảng viên, đồng chí đã tham 
mưu cho Đảng ủy xã mở rộng đường giao 
thông trong khu, vận động người dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển 
kinh tế, nâng cao thu nhập, đóng góp xây 
dựng nhà văn hóa khu... Từ một khu công 
giáo toàn tòng có đời sống khó khăn, dưới 
sự lãnh đạo của đồng chí, người dân trong 
khu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hiện thu 
nhập bình quân trong khu tăng lên 41 triệu 
đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6%.

ĐÐồng chí Đỗ Thanh Phong chia sẻ: Được 
đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu làm 
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư, tôi 
nhận thức đây là vinh dự song cũng là trách 
nhiệm lớn lao trước sự tin yêu của nhân dân. 
Ðược gắn bó mật thiết cùng nhân dân trong 
khu đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong 
tổ chức hoạt động của chi bộ, nhất là trong 
xây dựng nghị quyết của chi bộ sát với những 
vấn đề mà thực tiễn ở khu dân cư đang đặt 
ra, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc 
gây bức xúc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Mạnh Tiếp - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Việt cho biết: 
Đối với cấp cơ sở, yếu tố con người luôn đóng 
vai trò quan trọng nhất. Để làm tốt công tác 
cán bộ ở cơ sở,  ngay từ những nhiệm kỳ trước, 
chúng tôi đã có sự chuẩn bị để lựa chọn về con 
người. Những quần chúng có uy tín, năng lực, 
trình độ sẽ được định hướng dìu dắt vào đội 
ngũ của Đảng, đưa vào các Ban chi uỷ, bồi 
dưỡng tạo nguồn cho nhiệm kỳ sau.

 Từ thực tiễn ở Cẩm Khê cho thấy, khi 
người dân đã đặt trọn niềm tin, khi Đảng đã 
tin tưởng tiến cử thì mỗi đảng viên được bầu 
làm Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khu 
dân cư sẽ có trách nhiệm hơn trong thực hiện 
trọng trách “hai vai” của mình, góp phần trực 
tiếp xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng 
vững mạnh toàn diện. Diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp của khu Phú Cát, xã Hùng Việt hôm nay.
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Với cơ sở vật chất thể 
thao hiện đại đủ tiêu 
chuẩn thi đấu quốc 

tế, hạ tầng giao thông kết 
nối thuận tiện nhanh chóng, 
Phú Thọ đã vinh dự giành 
được quyền đăng cai Bảng A 
cùng một trận bán kết môn 
bóng đá nam trong khuôn 
khổ SEA Games 31. Những 
ngày tháng 5 đầu mùa hạ 
2022, tại “chảo lửa” Việt 
Trì, người hâm mộ trái bóng 
tròn Phú Thọ nói riêng và cả 
nước nói chung đã được hoà 
mình trong không khí bóng 
đá đỉnh cao cùng cổ vũ Đội 
tuyển U23 Việt Nam. Đó là 
điểm tựa vững chắc để thầy 
và trò HLV Park Hang Seo 
thẳng tiến đến trận chung 
kết môn bóng đá nam tại Sân 
vận động Mỹ Đình và vượt 
qua Đội tuyển U23 Thái Lan 
với tỉ số 1-0, qua đó bảo vệ 
thành công tấm Huy chương 
Vàng SEA Games đã giành 
được ba năm trước đó trên 
đất Philippines. Thắng lợi 
này là món quà đẹp nhất mà 
các cầu thủ dành tặng HLV 
Park Hang-Seo trước khi ông 
nói lời chia tay U23 Việt 
Nam. Nhìn lại sự kiện đăng 

thể thao Phú Thọ

Lãnh đạo Sở 
Văn hóa - Thể 
thao và Du 
lịch tặng hoa 
động viên, 
chúc mừng 
thành tích ấn 
tượng mà VĐV 
Pencak Silat 
Nguyễn Trung 
Phương Nam 
đạt được ở SEA 
Games 31.

Tỏa sáng

cai tổ chức 10 trận đấu bảng 
A và một trận bán kết môn 
bóng đá nam SEA Games 31, 
Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ đã 
chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng 
tất cả các khâu, phần việc, từ 
cơ sở vật chất, hậu cần, bảo 
đảm an ninh trật tự, an toàn 
giao thông… và đặc biệt là sự 
đồng hành, hưởng ứng nhiệt 
tình, tích cực của nhân dân 
vùng Đất Tổ trong suốt quá 
trình diễn ra SEA Games, để 
lại hình ảnh người dân Đất 
Tổ thân thiện, hiếu khách 
trong mắt bạn bè quốc tế.

Ấn tượng với thể thao Đất 
Tổ trong năm 2022 không thể 
không nhắc đến sự đóng góp 

của các vận động viên (VĐV) 
thể thao thành tích cao của 
tỉnh khi giành gần 100 huy 
chương ở các giải Quốc gia 
và 13 huy chương ở các giải 
quốc tế trong đó có 1 HCV và 
2 HCB tại SeaGames 31. Đây 
là thành tích đáng tự hào của 
các VĐV, đồng thời cho thấy 
công tác huấn luyện và đào 
tạo VĐV thành tích cao của 
tỉnh đang đi đúng chiến lược 
phát triển, góp phần khẳng 
định vị thế, thứ hạng của thể 
thao Đất Tổ. Tiêu biểu như 
VĐV Nguyễn Trung Phương 
Nam (sinh năm 2000) đã mở 

ra một trang mới cho lịch sử 
thể thao Phú Thọ khi là VĐV 
đầu tiên của quê hương Đất 
Tổ giành được Huy chương 
Bạc cá nhân môn Pencak 
Silat tại Ngày hội Thể thao 
lớn nhất Đông Nam Á. Bắn 
cung Phú Thọ cũng đang 
cho thấy nhiều khởi sắc khi 
“trình làng” những gương 
mặt đầy tài năng và bản 
lĩnh. Tại Giải Vô địch Bắn 
cung trẻ Quốc gia và Giải 
Vô địch các CLB Bắn cung 
Quốc gia năm nay, Đoàn Phú 
Thọ giành hai Huy chương 
Vàng, hai Huy chương Bạc 

và ba Huy chương Đồng, là 
thành tích vượt trội của các 
VĐV trẻ Đất Tổ so với những 
năm trước đây.  Đá cầu Phú 
Thọ cũng đã đạt được với 
tấm Huy chương Vàng nội 
dung đơn nữ ở giải đồng đội 
Quốc gia năm 2022, qua đó 
đã tìm được chỗ đứng ở top 
đầu cả nước cùng với các địa 
phương đã có truyền thống 
Đá cầu lâu năm như Đồng 
Tháp, Bắc Giang, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Đắc 
Thủy - TUV, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cho biết: “Năm 2022 là một 
năm đáng nhớ với thể thao 
Đất Tổ, khi tỉnh tổ chức một 
giải thể thao quốc tế có quy 
mô lớn đó là SEA Games 31 
được đánh giá cao và để lại 
hình ảnh đẹp trong mắt bạn 
bè quốc tế. Qua đó khẳng 
định Phú Thọ hoàn toàn có 
thể tổ chức thành công không 
chỉ bóng đá mà còn nhiều 
môn thể thao khác với quy 
mô quốc tế. Bên cạnh đó, các 
VĐV quê hương Đất Tổ với 
nhiều tấm huy chương quý 
giá cả ở cấp độ trong nước, 
khu vực và thế giới cũng đã 
tạo tiếng vang, là sự cổ vũ 
thúc đẩy sự nghiệp thể dục 
thể thao của tỉnh ngày càng 
phát triển”.

Với sự quan tâm đầu tư 
của tỉnh bằng những cơ chế, 
chính sách thiết thực và sự 
hăng say tập luyện, thi đấu, 
ý chí khát khao vì màu cờ, sắc 
áo của quê hương, tin rằng 
phong trào thể dục thể thao 
của quê hương Đất Tổ nói 
chung, thể thao thành tích 
cao nói riêng sẽ tiếp tục gặt 
hái được nhiều thành quả, 
khẳng định vị thế trên đấu 
trường khu vực và quốc gia, 
vươn tầm quốc tế.

GIANG NGÂN

Người hâm mộ cổ vũ, động viên đội tuyển 

bóng đá Nam tại SEA Games 31 tổ chức 

tại Phú Thọ.

Hòa nhịp chung cùng sự phát triển kinh tế - xã 
hội một cách toàn diện trên quê hương Đất Tổ, 
thể thao Phú Thọ đã khép lại năm 2022 với nhiều 
dấu ấn đậm nét, rực sáng về thành tích thi đấu 
cũng như tổ chức các sự kiện thể thao quan trọng 
mang tầm quốc tế như Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á (SEA Games 31), vòng loại giải U17 châu 
Á. Qua đó khẳng định sự quan tâm, đầu tư của 
tỉnh cho công tác phát triển phong trào thể dục 
thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao nằm 
trong tốp đầu của khu vực trung du, miền núi 
phía bắc.
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Nhiều giải pháp có tính đột phá
Thấm nhuần lời Bác dạy “Giáo 

viên phải chú ý cả tài, cả đức...”, 
ngành GD&ĐT tỉnh nhà xác định 
nâng cao chất lượng đội ngũ là 
khâu then chốt để duy trì, phát 
triển phong trào thi đua “Dạy tốt- 
Học tốt” ở các bậc học. Ngành 
thường xuyên quan tâm công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ để đáp 
ứng yêu cầu giáo dục trong thời 
kỳ mới song song với việc tham 
mưu, đề bạt, bổ nhiệm những cán 
bộ quản lý nhà trường gương mẫu, 
có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về 
chuyên môn, tâm huyết với nghề, 
đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh các 
hoạt động “tự học, tự rèn” trong các 
nhà trường. Đến nay, tỉ lệ giáo viên 
đạt chuẩn và trên chuẩn về trình 
độ đào tạo chiếm gần 89%, trong đó 
trên chuẩn chiếm 25%. 

Để có được những mùa “quả 
ngọt”, giáo viên các trường học, 
bậc học trong tỉnh đã mạnh dạn 
đổi mới, sáng tạo trong dạy và 
học. Nhiều nhà giáo được Bằng 
khen của  Bộ GD&ĐT như cô giáo 
Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh 
học, Trường THPT Chuyên Hùng 
Vương; cô giáo Nguyễn Thị Thu 
Hà - Tổ trưởng Tổ Văn - Ngoại 
ngữ, Trường THPT Tử Đà, huyện 
Phù Ninh; cô giáo Hà Thị Thanh 
Nho - giáo viên Trường THPT Yên 
Lập; thầy giáo Trần Văn Đồng - 
Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, 
Trường THCS Nguyễn Quang Bích, 
huyện Tam Nông; cô giáo Hà Thị 
Thu Hiền -Tổ trưởng Tổ Giáo dục 
thường xuyên, Trung tâm GDNN - 
Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm 
Khê; cô giáo Đỗ Thị Thu Phương - 
giáo viên Trường Mầm non Võ Lao, 
huyện Thanh Ba…

Những
 mùa
“QUẢ
NGỌT”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng 
phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, những năm học qua, ngành Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi 
đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, do đó chất 
lượng giáo dục toàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần tạo nên 
những mùa “quả ngọt”.

Thầy Trần Văn Đồng - Tổ trưởng 
Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS 
Nguyễn Quang Bích, huyện Tam 
Nông chia sẻ: “Nhận thức được vai 
trò, ý nghĩa của phong trào thi đua 
“Dạy tốt, học tốt”, tôi khai thác các 
nguồn học liệu, kết nối giao lưu học 
hỏi giáo viên trên toàn quốc qua 
nhóm chuyên môn Zalo, facebook, 
xây dựng những giờ học ý nghĩa, 
tạo niềm tin trong học sinh và phụ 
huynh. Qua đó góp phần thúc đẩy 

nâng cao chất lượng, tạo nên thành 
quả giáo dục trong nhà trường. 

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, 
toàn diện ngành GD&ĐT, việc nâng 
cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu 
cầu đổi mới có ý nghĩa rất quan 
trọng. Để duy trì ổn định chất lượng 
giáo dục, tỉnh Phú Thọ đã làm tốt 
công tác phát triển đội ngũ, thực 
hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng 
thường xuyên đối với giáo viên. Trên 
cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng đội 

Kỳ thi chọn học sinh 
giỏi Quốc gia lớp 12 năm 
2022, toàn  tỉnh có 50 em 
đoạt giải (trong đó có một 
giải Nhất, 9 giải Nhì, 24 
giải Ba, 16 giải Khuyến 
khích). Đặc biệt, Phú Thọ 
có một học sinh đoạt Huy 
chương Đồng trong Kỳ thi 
Olympic Sinh học quốc tế 
được tổ chức ở Armenia. 
Đây là năm học thứ tư liên 
tiếp tỉnh có học sinh đoạt 
giải Olympic quốc tế và 
cũng là năm có kết quả 
cao nhất trong Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT... Kết thúc 
năm học 2021-2022, Sở 
GD&ĐT được Chính phủ 
tặng Cờ đơn vị hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ công 
tác, được UBND tỉnh đánh 
giá là một trong năm sở, 
ngành xếp loại xuất sắc 
trong đánh giá xếp loại 
các đơn vị năm 2021.

‘‘

‘‘

Thầy giáo Trần Văn Đồng - Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Nguyễn Quang 
Bích, huyện Tam Nông hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành môn Vật lí.

Giờ học môn Tiếng Anh của cô và trò Trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì.

ngũ, yêu cầu công tác phát triển 
đội ngũ, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch phát triển đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030. Từ năm 2018 đến nay, 
toàn ngành Giáo dục đã tuyển 
dụng bổ sung 1.281 giáo viên phổ 
thông, trong đó có 166 người được 
tuyển theo chính sách đặc cách và 
thu hút.
“Những mùa vàng” bội thu

 Từ việc kết hợp “bốn tốt”: 
“Môi trường giáo dục tốt, quản lý 
tốt, dạy tốt và học tốt, các cấp học 
đã tích cực triển khai quan điểm, 
phương pháp dạy học tích cực, 
chuyển từ việc “chủ yếu cung cấp 
kiến thức” sang việc vừa “cung 
cấp kiến thức” vừa chú trọng dạy 
“cách học, cách nghĩ, cách làm, 
cách sống” gắn với đổi mới thi, 
kiểm tra, đánh giá nhằm phát 

triển năng lực, phẩm chất, năng 
khiếu cá biệt của học sinh. Các 
thành tố tích cực trong những mô 
hình giáo dục mới, phương pháp 
dạy học hiện đại được phát huy, 
giúp hình thành trong mỗi học 
sinh tinh thần, kỹ năng “tự giác, tự 
quản, tự học, tự kiểm tra đánh giá”.

Từ những nỗ lực bền bỉ đó đã 
kết thành “trái ngọt”: Tỉ lệ trường 
chuẩn quốc gia đạt 88,6%, chất 
lượng giáo dục mũi nhọn và đại 

trà tiếp tục khẳng định vị trí top 
đầu các tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022, Phú Thọ là một trong 
10 tỉnh có điểm trung bình cao 
nhất toàn quốc (xếp thứ 8/63 tỉnh, 
thành phố, tăng hai bậc so với 
năm học 2020-2021), Phú Thọ có 
số điểm 10 đứng thứ ba toàn quốc. 
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành 
cho học sinh trung học, Phú Thọ 
có hai dự án đoạt giải (một giải 
Nhất, một giải Ba).

Mùa Xuân mới đang về, mang 

đến cho những người gieo chữ 
trên “cánh đồng” giáo dục niềm 
hy vọng mới về những "mùa vàng" 
bội thu. Niềm hy vọng ấy sẽ trở 
thành hiện thực bởi ngành Giáo 
dục tỉnh nhà hôm nay đã và đang 
vững bước tiến lên bằng sức mạnh 
được tiếp nối từ truyền thống, bề 
dày thành tích mà biết bao thế hệ 
cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo 
và lớp lớp học sinh đã dày công 
vun đắp.

NGUYỄN VĂN MẠNH     
Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD - ĐT
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Năm 2022 được đánh 
giá là năm mà nền 
kinh tế vẫn chịu 

nhiều tác động bởi đại dịch 
COVID-19, lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp cũng không 
phải ngoại lệ. Tuy nhiên, 
nhờ sự quyết liệt, linh hoạt 
trong chỉ đạo, điều hành của 
tỉnh cùng với sự sáng tạo, 
chủ động của doanh nghiệp, 
sản xuất công nghiệp đã đạt 
kết quả đáng ghi nhận. Qua 
đó, tiếp tục khẳng định công 
nghiệp là động lực chính, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế của tỉnh. Đây là tiền đề 
quan trọng để toàn ngành 
bước sang năm 2023 với 
những kỳ vọng lớn hơn.

Từ đầu năm đến nay, 
hoạt động sản xuất công 
nghiệp của tỉnh diễn ra khá 
sôi động với nhiều dự án mới 
và sự phục hồi của một số 
ngành sản xuất trọng điểm, 
đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước và xuất khẩu. 
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh 
chỉ số sản xuất công nghiệp 
ước tăng 12,4% so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong đó, công 
nghiệp chế biến, chế tạo tiếp 
tục đóng vai trò chủ đạo, tạo 
ra giá trị gia tăng lớn nhất 
cho khu vực công nghiệp 
(chiếm 93% tỉ trọng ngành 
công nghiệp), duy trì mức 
tăng cao, ước đạt 12,7% so 
cùng kỳ. Có 10/17 ngành 
bổ sung năng lực mới tăng 
thêm, tăng khá cao so cùng 
kỳ, trong đó ngành sản xuất 
xe có động cơ tăng 55%, thiết 
bị điện tăng 29%, sản xuất 
sản phẩm phi kim loại khác 
tăng 23%, sản phẩm điện 
tử, máy vi tính và quang học 
tăng 18%...

Ngoài tăng trưởng doanh 
thu, lợi nhuận dựa vào tăng 
đơn hàng từ đối tác, một 
điểm tích cực với các doanh 
nghiệp của tỉnh hiện nay là 
xu hướng chuyển dịch sản 
xuất từ các công đoạn có 
giá trị gia tăng thấp sang 
tự chủ cung ứng nguyên vật 
liệu để sản xuất đơn hàng, 
ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất, tạo ra giá trị gia tăng 
cao hơn.

Nhìn chung, tình hình 
sản xuất của các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp vẫn duy 
trì ổn định, thể hiện ở sự 
tăng trưởng các chỉ tiêu 
chủ yếu của các khu công 
nghiệp (KCN), cụm công 
nghiệp. Các KCN, CCN do 
Ban Quản lý các KCN Phú 
Thọ quản lý hiện có trên 
175 doanh nghiệp đăng ký 
sản xuất, kinh doanh. Năm 
2022, doanh thu của các 
doanh nghiệp ước đạt 52.000 
tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch 
năm, tổng giá trị xuất khẩu 
ước đạt trên 10,2 tỉ USD, 
bằng 165% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Ngọc 
Hanh - Trưởng Ban Quản lý 
các KCN tỉnh cho biết: Ban 
Quản lý tăng cường đổi mới 
phương thức xúc tiến đầu 
tư, đa dạng hóa bằng nhiều 
hình thức, ưu tiên thu hút 
các dự án sản xuất, kinh 
doanh thân thiện với môi 

cho năm mới
Tiếp đà
tăng trưởng

trường, công nghệ cao, các dự 
án quy mô lớn, có khả năng 
đóng góp nhiều cho ngân 
sách và phù hợp với tính chất 
từng KCN. Tiếp tục phối hợp 
với các cấp, các ngành kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp đầu tư phát 
triển công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh.

Công ty CP Tân Phong- 
CCN Đồng Lạng chuyên sản 
xuất, chế biến nông sản xuất 
khẩu, giá trị sản xuất năm 
2022 của Công ty ước đạt 

trên 100 tỉ đồng. Tháng cuối 
năm, không khí làm việc tại 
các phân xưởng hối hả, khẩn 
trương. Công nhân, người 
lao động ngay sau khi vào 
ca tiếp nhận vị trí sản xuất 
đều tập trung cao độ cho 
công việc với quyết tâm duy 
trì dây chuyền sản xuất an 
toàn, liên tục.

Bà Đinh Thị Thức - Tổng 
Giám đốc Công ty thông tin: 
Sản phẩm của Công ty phục 
vụ xuất khẩu đi thị trường 
Nga, Mỹ, Trung Đông. 
Những tháng cuối năm, thị 
trường có dấu hiệu phục hồi, 

vì vậy sang quý IV là thời 
điểm Công ty bước vào cao 
điểm sản xuất cuối năm, 
doanh nghiệp đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhằm hoàn thành hợp 
đồng đã ký với đối tác, đồng 
thời chuẩn bị cho những đơn 
hàng năm sau. Công ty sẽ 
tiếp tục tái cơ cấu tổ chức 
sản xuất phù hợp với mô 
hình doanh nghiệp hiện đại; 
tập trung ứng dụng công 
nghệ hiện đại trong các công 
đoạn sản xuất, liên kết hợp 
tác với các đối tác để đào tạo 
lao động, nâng cao trình độ, 
năng lực cho công nhân...

Dự báo năm 2023, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
tuy đã phục hồi nhưng thách 
thức vẫn còn lớn do giá xăng 
dầu biến động mạnh, giá 
vật tư đầu vào tăng cao, thị 
trường xuất, nhập khẩu có 
nguy cơ bị thu hẹp... Tuy 
nhiên, bên cạnh những 
khó khăn, thách thức vẫn 
có nhiều tín hiệu lạc quan 
cho sự tăng trưởng ngành 
công nghiệp. Đó là dịch bệnh 
COVID-19 cơ bản được kiểm 
soát, kinh tế vĩ mô ổn định, 
các cân đối lớn của nền kinh 
tế được đảm bảo, các doanh 
nghiệp, dự án sản xuất mới 
sắp hoàn thành, đi vào vận 
hành. Đồng hành với các nhà 
đầu tư, tỉnh tập trung chỉ 
đạo các đơn vị liên quan đẩy 
nhanh tiến độ triển khai các 
dự án công nghiệp đã được 
chấp thuận đầu tư để sớm 
đi vào hoạt động sản xuất có 
hiệu quả. 

Trong những ngày này, 
không khí thi đua lao động 
sản xuất đang diễn ra sôi 
nổi với quyết tâm cao ở hầu 
khắp các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất nói chung và trong 
các khu, cụm công nghiệp 
nói riêng. Công nhân tích 
cực làm việc để đảm bảo 
đúng thời gian hoàn thành 
sản phẩm, các lô hàng đã 
ký kết với đối tác. Ở từng 
doanh nghiệp đều có những 
mục tiêu, giải pháp riêng 
để tranh thủ thời cơ và chủ 
động ứng phó với những khó 
khăn trong năm tới. Với động 
lực và tâm thế sẵn sàng chủ 
động vượt qua thách thức, 
chinh phục thị trường, tin 
tưởng rằng sản xuất công 
nghiệp của tỉnh năm 2023 
sẽ duy trì ổn định và tăng 
tốc sản xuất, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội nói 
chung.

Cuối năm được coi 
là cơ hội “vàng” để các 

doanh nghiệp gia tăng tiêu 
thụ hàng hóa, tìm kiếm đơn hàng 

cho năm mới. Để hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh, thời điểm này, các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh 

sản xuất, tạo tiền đề cho năm 
mới thắng lợi.

NGUYỄN HUẾ

Công ty TNHH JNTC, KCN Thụy Vân, TP 
Việt Trì là doanh nghiệp 100% vốn Hàn 
Quốc, chuyên sản xuất kính cường lực, kính 
quang học cho điện thoại di động và các thiết 
bị hiển thị.

Công nhân Công ty TNHH Thời trang 
Raindrop Việt Nam, KCN Cẩm Khê thi đua 
lao động, sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các 
đơn hàng dịp cuối năm.

Công ty cổ phần CMC, KCN Thụy Vân, TP Việt Trì chuyên sản xuất gạch ốp lát các loại, tạo việc 
làm cho trên 1.000 lao động.
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Nâng tầm thương hiệu
Sau hơn bốn năm triển 

khai Chương trình, đến nay 
toàn tỉnh có 139 sản phẩm, 
nhóm sản phẩm đạt OCOP 
cấp tỉnh, trong đó có 92 sản 
phẩm, nhóm sản phẩm đạt 
hạng ba sao và 47 sản phẩm 
hạng bốn sao. Đa số đều đến 
từ các tổ hợp tác, HTX, trong 
đó có 13 sản phẩm của tám 
làng nghề được chứng nhận 
sản phẩm OCOP từ ba sao 
trở lên.

Có diện tích đất đồi trồng 
sắn lớn của huyện Cẩm Khê, 
với mong muốn tận dụng tối 
đa nguồn nguyên liệu sẵn 
có, giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập cho chính mình, 
tháng 9 năm 2019, một số 
hội viên nông dân ở xã Thụy 
Liễu đã đứng ra thành lập 
HTX Liên Gia Trang với 
10 thành viên, ngành nghề 
chính là chế biến rau sắn 
nếp muối chua và làm cá 
thính truyền thống. Từ khi 
thành lập đến nay, mỗi ngày 
HTX xuất trên 30kg rau sắn 
tươi nguyên liệu và khoảng 
10kg cá thính, tạo việc làm 
cho trên 10 lao động tại địa 

phương với mức thu nhập 
khoảng 5 triệu đồng/tháng. 
Năm 2021, sản phẩm rau 
sắn nếp muối chua của HTX 
đạt tiêu chuẩn OCOP ba 
sao. Ông Trần Văn Công- 
Giám đốc HTX Liên Gia 
Trang chia sẻ: “Để sản phẩm 
phân hạng sao có thương 
hiệu thì HTX phải thường 
xuyên nâng cao chất lượng 
sản phẩm, sau khi cấp 
giấy chứng nhận HTX đã 
đăng ký thông tin trên sàn 
thương mại điện tử thông 
qua Liên minh HTX tỉnh và 
các cửa hàng lớn, siêu thị. 
Sau hơn ba năm phát triển, 
các sản phẩm của HTX đã 
có mặt trên các sàn thương 
mại điện tử uy tín như Tiki, 
Shopee, Lazada, Sendo…”.

Bà Trần Thị Thu Hưởng- 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Cẩm Khê cho biết: 
“Chương trình OCOP là “cơ 
hội vàng” cho nông sản địa 
phương vươn xa. Do vậy, 
từ bảo vệ, chăm sóc, thu 
hái, chế biến, đóng gói đến 
bảo quản sản phẩm OCOP 
đều được các công ty, doanh 
nghiệp, HTX trên địa bàn 
huyện kiểm soát chặt chẽ, 

Người dân chọn mua hàng tại gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch và 
OCOP tỉnh.

OCOP ĐẤT  TỔvươn xa
Là chương trình kinh tế khu vực nông thôn theo hướng 
phát triển nội sinh để gia tăng giá trị cho các sản phẩm 
địa phương, đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) của tỉnh đã góp phần đưa các sản phẩm nông 
nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ lợi thế từ các làng nghề, 
hợp tác xã (HTX), địa phương tiến gần hơn với người tiêu 
dùng ở thị trường trong và ngoài tỉnh. 

có mã vạch để khách hàng 
truy xuất nguồn gốc. OCOP 
là thương hiệu quý để tập 
thể, cá nhân khẳng định 
chất lượng sản phẩm nông 
sản với khách hàng trong và 
ngoài nước, góp phần nâng 
cao hoạt động sản xuất, 
kinh doanh”.

Cùng với nỗ lực của tỉnh 
trong tiêu chuẩn hóa sản 
phẩm, các chủ thể cũng 
có những đầu tư, sáng tạo 
trong cách làm nhằm định 
hình thương hiệu, tạo “sức 
mạnh mềm” thành đòn bẩy 
tiêu thụ sản phẩm. Được 
thành lập và đi vào hoạt 
động từ năm 2018, với tâm 
huyết mong muốn bảo vệ và 
giữ gìn sức khỏe của người 
Việt từ những thực phẩm sử 
dụng hằng ngày, HTX Thực 
phẩm xanh ở khu 9, xã Vĩnh 
Lại, huyện Lâm Thao đã 
đầu tư công nghệ chế biến 
sâu, tạo ra sản phẩm mỳ 
rau củ như: Mỳ rau ngót, bí 
đỏ, nghệ, rau thiên lý,... theo 
tiêu chuẩn của nông nghiệp 

hữu cơ. Quy trình sản xuất 
mỳ đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, mỗi công đoạn 
đều thực hiện tỉ mỉ, kết hợp 
giữa phương pháp thủ công 
truyền thống và công nghệ 
hiện đại. Không chỉ tạo 
dựng thương hiệu cho sản 
phẩm, mở ra một hướng đi 
về sản xuất gắn với chế biến 
tại quê nhà, nâng cao giá 
trị của đất đai, đồng ruộng, 
HTX Thực phẩm xanh còn 
tạo việc làm ổn định cho 20 
lao động, một tháng HTX 
sản xuất trên 2,4 tấn mỳ 
với doanh thu đạt gần 1 tỉ 
đồng/năm.

Không dừng lại ở việc tự 
chủ động trong định hướng 
xây dựng thương hiệu, 
mở rộng thị trường, các 
sản phẩm chủ lực còn chủ 
động xây dựng câu chuyện 
thương hiệu, thông qua việc 
chuyển tải thông tin về quy 
trình sản xuất, nguyên liệu, 
lịch sử hình thành, mỗi sản 
phẩm sẽ chuyển tải một 
câu chuyện mang đặc trưng 
riêng và trở thành điểm 
nhấn giữa muôn vàn sản 
phẩm tương đồng trên thị 
trường.

“Chắp cánh” cho sản 
phẩm vươn xa

Xác định công tác xúc 
tiến thương mại là khâu 
then chốt của Chương trình 
OCOP, năm 2022, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã phối 
hợp với các sở, ngành hỗ 

trợ các chủ thể sản xuất 
tham gia Chương trình 
OCOP quảng bá sản phẩm 
trên các trang thương mại 
điện tử như Giaothương.net.
vn với 279 gian hàng và 
914 sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ của tỉnh Phú Thọ 
giao dịch trên sàn; nong-
san.phutho.gov.vn; Agritech 
Expo; Postmart-VNPost; 
trên hệ thống quản lý và 
giám sát sản phẩm OCOP 
Quốc gia (ocopvietnam.gov.
vn). Duy trì, phát triển điểm 
bán và giới thiệu các sản 
phẩm OCOP. Đến nay trên 
địa bàn tỉnh đã có năm điểm 
bán và giới thiệu sản phẩm 
OCOP. Sở cũng đã phối hợp 
với doanh nghiệp và các sở, 
ngành liên quan tổ chức 
thành công Tuần lễ khai 
trương Khu quảng bá, giới 
thiệu và liên kết tiêu thụ 
sản phẩm OCOP gắn với 
phát triển du lịch tại Chợ 
trung tâm thành phố Việt 
Trì; tổ chức gian hàng trưng 
bày, giới thiệu, quảng bá và 

bán sản phẩm OCOP phục 
vụ Seagames 31. Năm 2022, 
có hơn 150 doanh nghiệp, 
310 gian hàng cơ sở sản 
xuất, hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh đăng ký cung 
cấp sản phẩm OCOP trên 
sàn thương mại điện tử.

Để đưa các sản phẩm 
OCOP đến gần hơn với 
người tiêu dùng, ngành 
Công thương hướng dẫn các 
đơn vị xây dựng hệ thống các 
điểm bán hàng, chú trọng 
tại các vị trí tập trung đông 
dân cư, các điểm dừng nghỉ, 
các trung tâm thương mại 
trong và ngoài tỉnh. Tổ chức 
các hội chợ triển lãm thường 
niên nhằm giới thiệu, quảng 
bá sản phẩm OCOP, sản 
phẩm tiêu biểu, mở rộng 
kênh tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp theo chuỗi liên 
kết bền vững. Quan tâm hỗ 
trợ các tổ chức kinh tế, hộ 
gia đình thiết kế sản phẩm, 
xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm. Tổ chức các 
chương trình đào tạo, tư 
vấn, nâng cao năng lực xúc 
tiến thương mại và phát 
triển thị trường trực tiếp 
hoặc trực tuyến trên mạng 
internet cho doanh nghiệp, 
HTX sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm OCOP. 

Công tác tuyên truyền, 
quảng bá rộng rãi đã giúp 
người tiêu dùng biết và tìm 
hiểu, ưu tiên lựa chọn tiêu 
dùng sản phẩm OCOP của 
tỉnh. Qua khảo sát đánh 
giá, 100% các sản phẩm 
sau khi đạt chuẩn đều được 
kiểm soát chặt chẽ, nhất là 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hầu hết các sản phẩm tham 
gia Chương trình OCOP đều 
tăng về doanh số bán hàng, 
bình quân tăng từ 15% trở 
lên, có sản phẩm tăng hơn 
2 lần.

Đồng chí Trần Tú Anh-  
Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT, cho biết: 
“Phú Thọ đặt mục tiêu phấn 
đấu năm 2023, lũy kế toàn 
tỉnh có 162 sản phẩm đạt 
chuẩn OCOP từ hạng ba sao 
trở lên; trong đó phát triển, 
tiêu chuẩn hóa thêm 37 sản 
phẩm mới; nâng hạng sao 
10 sản phẩm. Đồng thời, 
ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến 
thương mại, quảng bá một 
cách bài bản, đồng bộ, hỗ 
trợ các tổ chức kinh tế như 
doanh nghiệp, hợp tác xã 
xây dựng thêm một đến hai 
điểm quảng bá, giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP liên 
kết với hoạt động các tua, 
tuyến du lịch, lễ hội trong 
tỉnh, để nông sản chất lượng 
của tỉnh ngày càng vươn xa 
ra thị trường”.

Mỗi sản phẩm OCOP 
của tỉnh như một “đại sứ” 
của từng địa phương, gắn 
liền với nét văn hóa đặc 
trưng vùng. Những kết quả 
đạt được thời gian qua là 
nền tảng vững chắc để các 
sản phẩm OCOP của tỉnh 
tiếp tục hoàn thiện, đảm 
bảo được các tiêu chuẩn về 
chất lượng, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tiến tới chuẩn 
hóa theo tiêu chuẩn quốc 
tế, phục vụ người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu.

HTX Thực phẩm xanh, huyện Lâm Thao đã có 6 sản phẩm mỳ rau củ 
được công nhận là sản phẩm OCOP hạng ba sao. 

THU GIANG



ban tặng
ngọc trời
Nếp quạ đen

THÚY HẰNG

Chớm Đông, khi những 
cơn gió se se lạnh tràn 
về cũng là lúc lúa nếp 
Quạ đen chắc hạt, uốn 
câu. Trên những cánh 
đồng Đằm, Giai Thượng, 
Đá Bia, Giếng Ông 
xã Thắng Sơn, huyện 
Thanh Sơn thấp thoáng 
những chàng trai, cô 
gái xuống đồng gặt nốt 
mảnh ruộng lúa chín 
trĩu bông. Những đôi 
bàn tay thoăn thoắt đưa 
liềm, tiếng cười, nói 
râm ran cả một vùng 
trời. Quạ đen năm nay 
được mùa.

Đến giờ, ngay cả các bậc 
cao niên trong xã cũng 
không ai nhớ rõ giống 

nếp đặc sản mang tên Quạ 
đen này có từ bao giờ, lớn lên 
đã thấy ông, cha canh tác 

rồi trao truyền hạt giống lại. 
Ông Nguyễn Châu- người uy 
tín trong xã kể: Ngày tôi còn 
bé, năm nào bố mẹ cũng để 
một mảnh ruộng cấy giống 
lúa này. Trong làng, nhà nào 
cũng có nếp Quạ đen để gói 
bánh, thổi xôi dịp lễ, Tết hoặc 
làm quà biếu cho khách quý. 
Giống nếp này khi chín vỏ 
hạt có màu đen, hạt gạo tròn, 
trắng đục, dùng đồ xôi hai 
đến ba ngày vẫn dẻo thơm. 
Người dân ở đây nâng niu, 
coi nếp Quạ đen là hạt “ngọc 
trắng” do đất trời ban tặng. 
Đây là giống lúa quý, đặc sản 
của người dân Thắng Sơn 
nhiều năm nay mà chưa có 
giống lúa nếp nào có thể thay 
thế, vượt qua. 

Đang dở câu chuyện, ông 
Châu chạy ra sân đảo vội 

lượt thóc cho khô đều hai 
mặt rồi nhắc vợ sàng sảy mẻ 
gạo vừa xát hôm qua để con 
dâu ngâm, đồ xôi mời khách. 
Theo lời giới thiệu của ông 
bà Châu, gạo này có cái hay 

là chỉ cần ngâm bằng nước 
lạnh từ 30 đến 50 phút là có 
thể mang đi nấu xôi được rồi. 
Nhà ông bà năm nay cấy hai 
sào, ước được khoảng hơn ba 
tạ thóc. Bà dự định chia cho 
mỗi con một ít, mang làm 
quà cho người thân còn lại 
để nhà dùng. Ông bà có bốn 
người con đều đã lập gia đình 
nhưng không ai theo nghề 
nông. Hai sào ruộng của ông 
bà đến kỳ thu hoạch phải 
huy động các con ngày nghỉ 
về làm, vì giống lúa này cây 
cao, bông to, hạt mẩy không 
sử dụng được máy gặt.

Đưa tôi đi tham quan 
một vòng cánh đồng lúa, anh 
Đinh Văn Dự- Tổ trưởng tổ 
khuyến nông xã giới thiệu: 
Diện tích này trước đây chỉ 
cấy vụ mùa còn lại là bỏ 
hoang do người dân trong 
độ tuổi lao động của xã đi 
làm ở các doanh nghiệp tại 
Cụm công nghiệp Hoàng Xá. 
Năm 2019, huyện Thanh Sơn 
đã đưa giống lúa Quạ đen- 
đặc sản của địa phương vào 
trồng thử nghiệm 3ha. Nhận 
thấy giống lúa nếp đặc sản 
này có giá trị kinh tế cao, 
phù hợp với thổ nhưỡng địa 
phương, vụ mùa năm 2021, 
xã Thắng Sơn đã nhân rộng 
lên 21ha. Kết quả rất khả 
quan, vụ mùa năm nay, xã 
gieo cấy 50ha ở tất cả các 
cánh đồng. Khác với các loại 
giống lúa thông thường, nếp 
Quạ đen có thời gian sinh 
trưởng khá dài (năm tháng) 
và chỉ khi trời se lạnh mới 
vào trắc, bông to dài, hạt gạo 
tròn, rất dẻo, ráo tay, sử dụng 
ngon nhất là gói bánh chưng; 
năng suất bình quân đạt trên 
44 tạ/ha. Mặc dù năng suất 
thấp, song giá trị kinh tế cao 
gấp 2,5-3 lần giống lúa tẻ. 

Xã miền núi, nhưng 
Thắng Sơn được thiên nhiên 
ưu đãi đồng đất tương đối 

rộng, bằng phẳng, được bao 
bọc bởi nhiều quả núi nhất là 
núi Lưỡi Hái cung cấp nước 
tưới. Đang thu hoạch lúa, chị 
Nguyễn Thị Xuân ở khu 1 
dừng tay lau những giọt mồ 
hôi lấm tấm trên trán chia sẻ: 
“Trước đây gia đình tôi trồng 
lúa lai ngắn ngày nhưng hiệu 
quả kinh tế không cao. Được 
cán bộ tư vấn, hướng dẫn sản 
xuất nếp Quạ đen theo hướng 
hữu cơ, bón phân chuồng, 
không dùng thuốc bảo vệ 
thực vật, chúng tôi thấy hiệu 
quả kinh tế cao hơn hẳn, 
phấn khởi lắm”.

Trao đổi với chúng tôi, 
đồng chí Đinh Công Trọng- 
Phó Chủ tịch UBND xã 
Thắng Sơn cho biết: “Thực tế 
đã khẳng định, nếp Quạ đen 
phù hợp với thổ nhưỡng địa 
phương, cho hiệu quả kinh 
tế cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
vận động bà con mở rộng diện 
tích, thành lập tổ hợp tác gắn 
với chế biến, bao tiêu sản 
phẩm, phát triển làng nghề 

truyền thống theo hướng bền 
vững và đăng ký trở thành 
sản phẩm OCOP của địa 
phương”.

Gắn bó, được những người 
nông dân vùng sơn cước coi 
trọng như hạt ngọc của đất 
trời, giống lúa đặc sản mang 
tên nếp Quạ đen sẽ tiếp tục 
giúp người dân Thắng Sơn có 
cuộc sống sung túc, xây dựng  
quê hương trù phú.

Năm nay xã Thắng Sơn cấy 
50ha lúa Quạ đen ở tất cả các 
cánh đồng.

 Căng tròn nếp quạ đen.

...để thổi xôi làm lễ mừng cơm mới.

Các cô gái lựa chọn những hạt gạo mẩy nhất...
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Xác định mục tiêu “Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động 
sáng tạo”, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là 
một trong ba phong trào hành động cách mạng trọng tâm 
của Đoàn nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, 
phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn, giúp ý tưởng 
sáng tạo của ĐVTN được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, 
đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ…

Nguyễn Thị Thu Hoa chia sẻ hành trình khởi nghiệp của mình tại chương trình Dấu ấn Techfest 
năm 2022.

THU HÀ

Dấu ấn
tuổi trẻ sáng tạo

Sản phẩm “Thuốc diệt muỗi 
sinh học AT” của nhóm tác 
giả Trường THPT CLC Văn 
Lang đạt giải Ba tại Cuộc 
thi sáng tạo dành cho thanh 
thiếu niên, nhi đồng toàn 
quốc lần thứ 18 năm 2022.

Nguyễn Thừa Vinh điều khiển nhiệt độ thùng sấy cho dây 
chuyền sản xuất NPK của Xí nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Hoa, 
“Hoa thịt chua” là 
cái tên được nhắc 

tên nhiều trong thời gian 
qua. Cô gái dân tộc Mường 
ở huyện Thanh Sơn khởi 
nghiệp với món thịt chua 
truyền thống của dân tộc 
mình, bằng sự sáng tạo, tư 
duy năng động của người 
trẻ, Hoa và doanh nghiệp 
của mình đã mang sản phẩm 
giới thiệu rộng rãi trên thị 
trường. Ngay từ những 
ngày đầu khởi nghiệp, cùng 
với kinh nghiệm học hỏi từ 
cách làm truyền thống, Hoa 
đã luôn chủ động tìm tòi, 
đổi mới, ứng dụng các công 
nghệ hiện đại để sản xuất 
đa dạng các sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu thị trường. 
Lựa chọn nguồn nguyên liệu 
đầu vào là thịt lợn sạch nuôi 
theo tiêu chuẩn VietGAP, 

giá thành cao đi đôi với chất 
lượng, có tem truy xuất 
nguồn gốc rõ ràng để khách 
hàng yên tâm. Không dừng 
ở đó, Hoa và các cộng sự 
trong Công ty Trường Foods 
đã thay đổi phương thức 
bán hàng truyền thống, 
hướng đến đối tượng khách 
hàng online, ứng dụng công 
nghệ số trong quảng bá sản 
phẩm, xây dựng các kênh 
bán hàng trên nền tảng số. 
Chính nhờ sự thay đổi này, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh 
nhưng Trường Foods liên tục 
tăng trưởng dương, doanh 
thu liên tục tăng trưởng 
trong những năm gần đây: 
Năm 2020 doanh thu 40 tỉ 
đồng; năm 2021 tăng lên 52 
tỉ đồng, dự kiến năm 2022 
doanh thu đạt 65 tỉ đồng…

Là một trong ba Startup 

(doanh nghiệp mới) tiêu biểu 
toàn quốc chia sẻ câu chuyện 
khởi nghiệp trong chương 
trình Dấu ấn Techfest Việt 
Nam 2022 vừa được tổ chức 
tại Bình Dương, Hoa chia sẻ: 
“Năm 2022 có thể coi là năm 
dấu ấn của Hoa và Trường 
Foods với nhiều sân chơi 
mới, giúp mình thể hiện khả 
năng cũng như sự sáng tạo, 
đổi mới trong điều hành, 
kinh doanh sản phẩm. Tại 
diễn đàn trong chương trình 
Dấu ấn Techfest mình đã 
rất xúc động khi chia sẻ câu 
chuyện lựa chọn sản phẩm 
lợi thế quê hương để khởi 
nghiệp nông nghiệp. Việc 
này còn có tác động tích cực 
như tạo việc làm cho người 
địa phương, gìn giữ nét văn 
hóa, ẩm thực đặc sắc truyền 
thống. Tại diễn đàn mình 
đã bày tỏ mong muốn Chính 
phủ tiếp tục có nhiều chính 
sách hỗ trợ để những doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thêm 
cơ hội kết nối với các nguồn 
lực. Cụ thể là được hỗ trợ về 
vốn, về thị trường, và chính 
sách thuế. Đó là cơ hội, là 
điều kiện để những người 
trẻ như mình được thể hiện 
bản thân”.

Hiện đang là công nhân 
Xí nghiệp NPK3, Công ty 
CP Supe phốt phát và Hóa 
chất Lâm Thao, năm 2022, 
Nguyễn Thừa Vinh vinh 
dự là một trong bốn ĐVTN 
của tỉnh Phú Thọ nhận giải 
thưởng “Người thợ trẻ giỏi” 
toàn quốc. Sinh năm 1991, 

tuổi đời, tuổi nghề so với các 
đồng nghiệp trong đơn vị 
chưa nhiều, nhưng với niềm 
đam mê sáng tạo, không 
ngừng học hỏi và rèn luyện, 
Vinh đã có nhiều sáng kiến, 
giải pháp cải tiến kỹ thuật, 
giúp giảm tiêu hao nhiên 
liệu, nhân công lao động, 
góp phần hợp lý hóa sản 
xuất và làm lợi cho Công ty 
hàng trăm triệu đồng. Làm 
việc trực tiếp tại xưởng, 
Vinh nhận thấy thùng sấy 
NPK là thiết bị dùng để sấy, 
vê viên, trộn màu cho sản 
phẩm NPK với độ ẩm nhất 
định. Tuy nhiên theo thiết 
kế cũng như thực tế quá 
trình vận hành, đã xuất hiện 
một vài hạn chế dẫn đến 
việc trộn hạt NPK không 
đồng đều cả về màu sắc và 
kích cỡ, có hiện tượng cao 
lanh bị kết dính tạo nên cục 
to, hiệu suất vê viên không 
cao. Trước thực trạng trên, 
đầu năm 2021, Vinh cùng 
các đồng nghiệp nghiên cứu 
sửa chữa, cải tạo đường 
ống hơi ở thùng trộn, điều 
chỉnh hệ thống phun hơi để 
bột màu, cao lanh khô trộn 
đều với các nguyên liệu. 
Sau khi lắp đặt đường ống 
hơi trong thùng trộn bột 
màu, cao lanh đã trộn với 
nguyên liệu đều hơn, tạo 
sự đồng nhất về màu sắc và 
nâng cao hiệu suất vê viên 
hạt NPK, giảm tải sức lao 
động. Sáng kiến này của 
anh Vinh được áp dụng cho 
các thùng trộn nguyên liệu 
trong các dây chuyền sản 
xuất NPK và mỗi năm giúp 
tiết kiệm chi phí sản xuất 
cho Công ty trên 150 triệu 
đồng. Ngoài sáng kiến này 
từ năm 2018 đến nay, Vinh 
đã đóng góp nhiều sáng 
kiến, giải pháp cải tiến kỹ 
thuật với tổng giá trị làm 
lợi trên 450 triệu đồng.

Câu chuyện đổi mới của 
Hoa, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật của Vinh cùng với rất 
nhiều những gương điển 
hình ở khắp các địa phương, 
đơn vị đã cho thấy phong 
trào sáng tạo của tuổi trẻ 
tỉnh Phú Thọ được ghi dấu 
đậm nét theo từng khối đối 
tượng thanh niên gắn với 
các hoạt động chuyên môn 
nghiệp vụ và hoạt động được 
tổ chức đoàn triển khai. 
Thanh niên công nhân phát 
huy tinh thần lao động sáng 
tạo thông qua “Hộp thư 
sáng kiến”, tổ chức các cuộc 
thi, hội thi “Sáng kiến khoa 
học kỹ thuật”; xây dựng các 
tủ sách khoa học kỹ thuật ở 

các chi đoàn, chi hội. Thanh 
niên nông thôn sôi nổi tham 
gia hoạt động chuyển giao 
kiến thức, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật và công 
nghệ mới vào sản xuất nông 
nghiệp; xây dựng và phát 
triển phong trào “Thanh 
niên nông thôn thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi... 
Thanh niên công nhân, viên 
chức đề xuất các ý tưởng, 
sáng kiến, giải pháp góp 
phần cải cách hành chính; 
đảm nhận nghiên cứu các đề 
tài khoa học, các chuyên đề 
trong từng lĩnh vực, ngành 
nghề; nâng cao trình độ 
chuyên môn, ngoại ngữ, tin 
học... Nhiệm kỳ 2017-2022, 
toàn tỉnh đã có trên 68.000 
ý tưởng, sáng kiến sáng tạo 
của đoàn viên thanh thiếu 
nhi được đăng tải trên cổng 
thông tin Ngân hàng ý tưởng 
sáng tạo của Trung ương 
Đoàn; gần 100 đề tài sáng 
kiến được tuyên dương tại 
các giải thưởng, cuộc thi do 
Trung ương Đoàn tổ chức 
như giải thưởng Lương Định 
Của, người thợ trẻ giỏi, cán 
bộ công chức trẻ giỏi...; hàng 
nghìn mô hình, sáng kiến 
tham gia Cuộc thi sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng 
do Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật tỉnh là cơ quan 
thường trực cấp tỉnh phối 
hợp với Tỉnh đoàn và các cơ 
quan liên quan tổ chức.

Thanh niên là lực lượng 
có lợi thế lớn về năng lực 
sáng tạo, có thể tạo ra 
những giá trị mới. Những 
dấu ấn, những công trình, 
sáng kiến từ sự sáng tạo, tư 
duy đổi mới của lực lượng 
ĐVTN đã thể hiện vai trò, 
trách nhiệm đóng góp nhiều 
hơn cho sự phát triển của 
quê hương đất nước.
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Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

Vươn tới đỉnh cao tri thức
HIỀN MAI

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng thành tích thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt được 
trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương được 
Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo trao 
tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi 
mới năm 2004, Huân chương Lao động 
hạng Ba năm 1995, Huân chương Lao 
động hạng Nhì năm 1998, Huân chương 
Lao động hạng Nhất năm 2002, Huân 
chương Độc lập hạng Ba năm 2012, 
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 
2022, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo năm 2010, ba lần nhận Cờ thi 
đua của Chính phủ (năm 1998, 2011, 
2018). Đảng bộ nhà trường liên tục 
được công nhận “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ”; Công đoàn, Đoàn thanh niên 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, được công nhận vững mạnh, các 
cấp khen thưởng; tập thể nữ cán bộ 
nhà giáo, người lao động Trường THPT 
Chuyên Hùng Vương vinh dự được Quỹ 
giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tặng 
giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 
và nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng 
cao quý khác cho các tập thể, cá nhân 
của nhà trường.

Những năm qua, được sự quan 
tâm của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, ngành Giáo dục 

và Đào tạo Phú Thọ đã phát triển 
toàn diện cả về quy mô, chất lượng 
và hiệu quả, trong đó Trường THPT 
Chuyên Hùng Vương được xác định 
là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, cánh chim đầu đàn 
trong ngành Giáo dục và Đào tạo 
Đất Tổ. Trải qua 40 năm xây dựng, 
phát triển, Trường THPT Chuyên 
Hùng Vương được công nhận 
trường học đạt Chuẩn Quốc gia 
năm 2014 và ngày càng khẳng định 
chất lượng, thương hiệu, là địa chỉ 
tin cậy, xứng đáng với sự tin tưởng, 
kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tâm huyết, trách nhiệm, sự 
cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của 
các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, 
sự chung tay ủng hộ của các bậc 
cha mẹ học sinh và khát vọng vươn 
lên của mỗi học sinh, nhà trường đã 
không ngừng phấn đấu để đạt và 
vượt các mục tiêu đã đề ra. Trong 
số trên 14.000 học sinh đã trưởng 
thành từ nơi đây, có hơn 9.600 lượt 
học sinh đạt giải cấp tỉnh, 1.292 lượt 
học sinh giải quốc gia, 18 lượt học 
sinh đạt Huy chương, Bằng khen 
trong các kỳ thi Olympic khu vực và 
quốc tế; chất lượng kỳ thi tốt nghiệp 
THPT ngày càng được khẳng định 
vững chắc, số học sinh đỗ điểm cao, 
trở thành thủ khoa, á khoa trong kỳ 
tuyển sinh vào trường đại học ngày 
càng tăng…

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, cùng 
với quá trình đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, Trường 
THPT Chuyên Hùng Vương đứng 
trước nhiều cơ hội và thách thức 
mới, đòi hỏi tập thể nhà trường tiếp 
tục phát huy truyền thống, đoàn 
kết, sáng tạo, khát vọng vươn tới 
những tầm cao mới: Xây dựng nhà 
trường trở thành môi trường giáo 
dục hàng đầu của tỉnh và khu vực 
Trung du miền núi phía Bắc, tạo cơ 
hội tối đa cho học sinh được phát 
huy tiềm năng, sáng tạo, năng lực 

tư duy độc lập để chiếm lĩnh đỉnh 
cao của tri thức nhân loại.

Trong một tương lai không xa, 
phấn đấu để Trường THPT Chuyên 
Hùng Vương nằm trong trong hệ 
thống các trường THPT chuyên 
có chất lượng cao trong cả nước, 
khu vực và quốc tế. Giáo viên 
nhà trường là tập thể trí tuệ, tâm 
huyết, trách nhiệm, năng động, 
luôn là tấm gương về đạo đức, tự 
học và sáng tạo, hết mình vì học 
sinh thân yêu, thắp sáng ngọn lửa 
niềm tin vì thương hiệu Chuyên 
Hùng Vương. Học sinh nhà trường 
có khát vọng vươn lên, có lý tưởng 
sống cao đẹp, phát triển toàn diện 
về phẩm chất và năng lực, có kỹ 
năng thích ứng, khả năng hội nhập 
toàn cầu, góp sức xây dựng quê 
hướng, đất nước ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Trước mắt, nhà trường cần tập 
trung thực hiện hiệu quả Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy 
mạnh đổi mới hình thức, phương 
pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 
theo định hướng phát triển phẩm 
chất, năng lực học sinh, tạo ra 
bước đột phá về chất lượng; tiếp tục 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện, tập trung đồng bộ các giải 
pháp nâng cao chất lượng giáo dục 
mũi nhọn - khâu then chốt nhằm 
khẳng định vị thế, thương hiệu nhà 
trường; tổ chức tốt các hoạt động 
trải nghiệm hướng nghiệp, giáo 
dục giá trị sống, kỹ năng sống cho 
học sinh.

Cùng với đó, tăng cường bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ của giáo viên, tạo 
mọi điều kiện để giáo viên được 
sáng tạo trong dạy học; phát huy, 
khai thác triệt để các điều kiện về 
cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của 
nhà trường, làm tốt công tác xã hội 
hóa, huy động mọi nguồn lực cho 

phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số trong giáo dục, khai thác 
hiệu quả các phần mềm, hệ sinh 
thái giáo dục trên môi trường số 
phục vụ đắc lực trong quản lý và 
dạy học; làm tốt công tác thi đua, 
khen thưởng, tạo động lực, động 
viên kịp thời những tập thể, giáo 
viên, học sinh có nhiều cống hiến, 
đạt thành tích xuất sắc trong công 
tác và học tập.

Tự hào với truyền thống 40 
năm xây dựng và trưởng thành, 
khát vọng về một mái trường - 
THPT Chuyên Hùng Vương trong 
thời gian tới với một tầm nhìn, sứ 
mệnh mới nhằm thực hiện thành 
công Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, góp phần quan trọng 
trong việc đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo theo tinh 
thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu 
giảng dạy và học tập.

Vươn tới đỉnh cao tri thức
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Phóng viên: Xin chào anh. Là 
một trong những doanh nghiệp 
có doanh thu ấn tượng trong năm 
vừa qua,  anh có thể chia sẻ một 
số thông tin về doanh nghiệp của 
mình?

Anh Trần Trọng Nghĩa: Xuất 
phát từ việc nắm bắt tình hình thị 
trường trong những năm gần đây, 
chúng tôi nhận thấy tỉnh Phú Thọ 
là nơi có nhu cầu về các sản phẩm 
nhựa  PP, PE là rất lớn. Trong khi 
đó, các công ty vốn FDI hiện tại chủ 
yếu phục vụ xuất khẩu nên nhu cầu 
trong nước vẫn chưa được đáp ứng. 
Với hơn chục năm kinh nghiệm về 
ngành nhựa nên chúng tôi quyết 
định thành lập Công ty TNHH Phú 
Đạt Việt Nam vào năm 2014 để phục 
vụ thị trường trong nước và xuất 
khẩu ra nước ngoài. Trên diện tích 
mặt bằng 5.000m2, chúng tôi đã đầu 
tư xây dựng nhà xưởng, toàn bộ máy 
móc được nhập khẩu công nghệ Hàn 
Quốc để sản xuất các sản phẩm về 
nhựa PP, PE bao gồm: Vải bạt chất 
lượng cao công nghệ hiện đại nhất 
hiện nay. Các sản phẩm đa dạng về 
chủng loại, mẫu mã, kích thước sử 
dụng cho nhiều ngành nghề như: Bạt 
hái cafe, hồ tiêu, bạt lót đầm hồ nuôi 
tôm cá, bạt phục vụ các công trình 
xây dựng và các sản phẩm sử dụng 
trong ngành công nghiệp, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy hải sản, dân dụng và 
là phụ liệu dùng cho may bao Jumbo. 
Với công suất 7.200 tấn/năm, doanh 
thu của Công ty đạt 200 tỷ đồng/
năm, tạo việc làm cho 150 lao động 
với mức lương trung bình hàng tháng 
từ 8-10 triệu đồng.

Phóng viên: Đã trải qua hoạt 
động trên thương trường một 
chặng đường dài, chắc hẳn anh đã 
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm 
về các yếu tố tác động đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 

Trước thềm Xuân mới Quý Mão 2023, phóng viên Báo Phú Thọ có cuộc 
trò chuyện với anh Trần Trọng Nghĩa - doanh nhân sinh năm 1975, 
tuổi Ất Mão, Giám đốc Công ty TNHH Phú Đạt Việt Nam (Khu Công 
nghiệp Thụy Vân, TP. Việt Trì) về một năm vượt khó trong sản xuất, 
kinh doanh, những dự định và kỳ vọng năm mới thành công vượt trội 
của doanh nghiệp.

Công nhân xưởng Dệt  
đứng máy.

doanh nghiệp. Và điều đó 
được thể hiện ra sao trong 
năm Nhâm Dần, thưa anh?

Anh Trần Trọng Nghĩa:  
Sau tám năm đi vào hoạt động, 
Công ty TNHH Phú Đạt Việt Nam 
đã đạt được những thành công 
nhất định. Hàng hóa chủ yếu tiêu 
thụ ở thị trường trong nước, khắp 
các tỉnh từ Bắc vào Nam. Thương 
hiệu sản phẩm của công ty không 
chỉ được thị trường trong nước 
đón nhận mà còn khẳng định tên 
tuổi tại thị trường nước ngoài 
như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cũng 
như thị trường Châu Âu.

Bên cạnh những thuận lợi, 
Công ty còn gặp những khó khăn, 
nhất là trong giai đoạn từ năm 
2019 đến năm 2021, tình hình 
dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp ảnh hưởng đến quá 
trình tiêu thụ sản phẩm trong 
nước cũng như xuất khẩu. Trước 
những khó khăn đó, cùng với 
những chủ trương đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước nhằm kiểm 
soát dịch bệnh, đề ra những giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp với những gói hỗ trợ kinh 
tế ưu đãi, chúng tôi cũng đã chủ 
động tìm kiếm các giải pháp vượt 
qua giai đoạn khó khăn này. Vì 
thế, sản lượng, doanh thu của 
công ty giảm không đáng kể. Đến 
năm 2021, chúng tôi tiếp tục mở 
rộng quy mô, nâng công suất lên 
gấp đôi và bắt đầu sản xuất ổn 
định từ năm 2022. Tuy nhiên, 
ở mỗi giai đoạn đều có những 
thuận lợi và khó khăn nhất định. 
Hiện tại, chúng tôi cũng đang 
gặp một số khó khăn trong việc 
tuyển dụng lao động có tay nghề 
cao, nguồn nguyên liệu phải nhập 
100% từ nước ngoài, trong khi tỷ 
giá USD tăng cao ảnh hưởng đến 

giá nguyên liệu. Cùng với đó lãi 
suất ngân hàng tăng cao, việc 
hết room tín dụng nên vay vốn 
rất khó khăn. Rồi tình trạng 
xung đột vũ trang ở Ukraine 
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến 
hàng hóa xuất khẩu đi Châu 
Âu.

Phóng viên: Bước qua 
những khó khăn, trở ngại 
của năm cũ, đón chào năm 
mới Quý Mão năm 2023, anh 
có những dự định và kỳ vọng 
gì?
Anh Trần Trọng Nghĩa:  Kinh 
tế - xã hội của nước ta hiện đã 
vượt qua giai đoạn khó khăn 
bởi dịch bệnh COVID-19. Năm 
2022, mặc dù chúng tôi đã đạt 
được nhiều kết quả tốt trong 
sản xuất, kinh doanh. Song, 
những gì đạt được trong điều 

kiện vượt khó sau dịch bệnh chỉ 
chưa thực sự như kỳ vọng. Vì thế, 
trong năm Quý Mão 2023 chúng 
tôi đã xây dựng những kế hoạch, 
mục tiêu trong sản xuất, kinh 
doanh và có những giải pháp cụ 
thể để quyết tâm làm cho được. 
Với uy tín của doanh nghiệp được 
tạo nên từ chính chất lượng sản 
phẩm của công ty, chúng tôi hoàn 
toàn tin tưởng năm Quý Mão 
2023 sẽ vươn lên một tầm cao 
mới. Tôi cũng kỳ vọng không chỉ 
doanh nghiệp chúng tôi mà các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nói chung, bằng những thế mạnh 
riêng có trong từng lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh sẽ có thêm 
những thành công mới trong năm 
2023.

Phóng viên: Có khi nào 
anh nghĩ, mình mạnh mẽ, 
quyết đoán là do “tố chất” 
của một người tuổi Mão hay 
không?

Anh Trần Trọng Nghĩa 
(cười và trả lời): Tôi vẫn thường 
nghe người ta nói rằng những 
người tuổi Mão thường thông 
minh, mưu trí, nhanh nhẹn, có 
con mắt tinh tế, nhìn xa trông 
rộng. Trong cách ứng xử với mọi 
người luôn nhiệt tình, tốt bụng, 
sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với 
những người gặp khó khăn... 
Tuy nhiên, tôi cũng không quá 
duy tâm nhưng vì làm doanh 
nghiệp, nên tôi luôn tạo cho mình 
những tính cách cẩn thận, suy 
tính chắc chắn trước khi đưa ra 
những quyết định trong chiến 
lược sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp mình. Tôi cho rằng, 
dù là tuổi Mão hay tuổi gì thì yếu 
tố cơ bản để thành công đối với 
một doanh nhân, doanh nghiệp 
cũng đều xuất phát từ sự luôn 
nỗ lực vượt khó trong mọi hoàn 
cảnh, dám nghĩ, dám làm và cẩn 
trọng trong từng giai đoạn, biết 
nắm bắt thời cơ, biết lựa tình thế 
để làm ra những sản phẩm chất 
lượng uy tín bán ra thị trường. 

Phóng viên: Cảm ơn anh 
vì cuộc trò chuyện. Xin chúc 
anh - doanh nhân tuổi Mão 
cùng doanh nghiệp đón một 
năm mới Quý Mão 2023 với 
nhiều thành công mới, tiếp 
tục khẳng định thương hiệu 
sản phẩm của doanh nghiệp 
vươn cao, vươn xa hơn trên 
thị trường trong nước và các 
nước bạn.

Anh Trần Trọng Nghĩa.

Công nhân xưởng sợi Công ty TNHH 
Phú Đạt Việt Nam ra sợi vận chuyển 
sang xưởng dệt.

HUYỀN NGA  (thực hiện)



nông thôn mới
nâng cao

Sức Xuân
nông thôn mới
nâng cao

Sức Xuân

PHƯƠNG THANH

Diện mạo khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao - 
khu dân cư NTM kiểu mẫu ngày càng khởi sắc.

Các trục đường chính của khu 6, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 
đều được trải áp phan, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi.

,,
,,

Lâm Thao là huyện 
NTM đầu tiên của tỉnh. 
Hiện nay, phong trào xây 
dựng khu NTM kiểu mẫu, 
xã NTM nâng cao đang 
lan tỏa sâu rộng trong các 
khu dân cư, được người 
dân đồng thuận hưởng 
ứng. Năm 2022, cùng với 
sự vào cuộc của cấp ủy, 
chính quyền, MTTQ và 
các tổ chức thành viên 
của huyện đã vận động 
người dân tự nguyện làm 
nắp bê tông đậy rãnh 
thoát nước 205km, trị giá 
trên 21 tỉ đồng, vận động 
774 hộ dân hiến 25.000m2 

đất làm đường GTNT, huy 
động nguồn lực đóng góp 
xây dựng NTM, đô thị văn 
minh đạt gần 80 tỉ đồng, 
có 26 khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, ba xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao.

Người dân khu 14, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao thường xuyên vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Xuân đã về trên mọi nẻo đường của vùng đất Trung du, bức tranh nông 
thôn trong mùa Xuân càng thêm tươi mới, khởi sắc hơn bởi những điểm 
sáng trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Phong 
trào xây dựng khu NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao đang lan tỏa sâu rộng 
trong đời sống. Nhà nhà, người người đều ra sức nâng cao các tiêu chí 
NTM với ước vọng có thêm những mùa Xuân thanh bình, no ấm trên chính 
mảnh đất quê hương mình…

Đến khu 6, xã Hương 
Nộn, huyện Tam Nông 
trong mùa Xuân đầu 

tiên trở thành khu NTM kiểu 
mẫu dễ thấy diện mạo nông 
thôn khởi sắc từng ngày. 
Những tuyến đường áp phan 
trải dài khắp các trục chính, 
những ngôi nhà khang trang 
mọc lên san sát, đường làng, 
ngõ xóm, nhà văn hóa khu 
được xây dựng, chỉnh trang, 
đáp ứng nhu cầu sản xuất và 
đời sống của người dân.

Đến nay, đời sống vật 
chất, tinh thần của người 
dân không ngừng được 
nâng lên. Là một trong bốn 
khu NTM kiểu mẫu của xã 
Hương Nộn, Trưởng khu 6 
Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ: 
Mỗi địa phương đều có cách 
làm riêng để hoàn thành các 
tiêu chí xây dựng khu NTM 
kiểu mẫu. Đối với khu 6, 
chúng tôi đã cùng Ban công 
tác Mặt trận khu đi từng 
ngõ, gõ từng nhà để vận 
động, đồng thời tiến hành 
phát phiếu điều tra cho từng 
gia đình, để các hộ rà soát 
các tiêu chí còn thiếu, người 
dân tự đăng ký, ghi rõ những 
phần việc các hộ cần làm 
trong quý, trong năm như: 
Đăng ký xây dựng tường rào, 
cổng, mua BHYT... Khi các 
hộ tự đăng ký sẽ nâng cao ý 

thức, tự giác thực hiện. Bên 
cạnh đó, các công trình công 
cộng, đường giao thông nông 
thôn (GTNT) của khu được 
Ban Giám sát đầu tư cộng 
đồng với đại diện của các tổ 
liên gia đã thực hiện tốt việc 
giám sát thi công, công khai, 
minh bạch các khoản thu, 
chi, ghi lại nhật ký đầy đủ, 
tạo sự tin tưởng để hơn 160 
hộ dân trong khu tích cực 
góp sức xây dựng khu NTM 
kiểu mẫu.

Hôm nay, bức tranh 
nông thôn mới ở khu 14, xã 
Cao Xá, huyện Lâm Thao 
đang khởi sắc từng ngày. 
Từ đầu năm đến nay, nhân 
dân đã đóng góp hàng nghìn 
ngày công để sửa sang 
đường GTNT. Nhiều hộ dân 
tự nguyện tháo dỡ các công 
trình phụ, tường rào, cổng... 
để mở rộng, nâng cấp các 
tuyến đường, đóng góp tiền 
để làm hệ thống điện chiếu 
sáng. Các tổ chức đoàn thể 
đều đăng ký thực hiện một 
việc làm cụ thể như: Chi hội 
phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh 
môi trường, chi hội cựu chiến 
binh đăng ký tiêu chí giao 
thông, chi hội nông dân tập 
trung phát triển mô hình 
sản xuất... Những hoạt động 
này đã góp phần quan trọng 
để khu hoàn thành 14/14 

tiêu chí xây dựng thôn NTM 
kiểu mẫu.

Đi trên tuyến đường 
bê tông rợp cờ, hoa, bà Bùi 
Thị Thận - khu 14 phấn 
khởi cho biết: “Từ khi triển 
khai xây dựng khu NTM 

kiểu mẫu, nhân dân đã tự 
nguyện chỉnh trang tường 
rào, sơn lại cổng, cùng nhau 
tham gia dọn vệ sinh môi 
trường, chăm sóc vườn hoa, 
cây cảnh, khuôn viên cây 
xanh tại khu dân cư, tạo 
cảnh quan môi trường xanh, 
sạch, đẹp hơn”.

Khu 10, xã Sơn Vi mùa 
Xuân năm nay như được 
nhân lên niềm vui bởi đã 
hoàn thành việc xây dựng 
NTM kiểu mẫu. Diện mạo 
nông thôn khởi sắc, sự no ấm, 
bình yên hiện hữu trong mỗi 
căn nhà. Để xây dựng khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, năm 
2022, khu đã lồng ghép các 
nguồn vốn đầu tư, huy động 
sự đóng góp xã hội hóa từ 
nhân dân để nâng cấp toàn 
bộ hệ thống đường giao thông 
nông thôn, các trục đường 
chính, hệ thống rãnh thoát 
nước thải sinh hoạt, trồng 
hoa, cây xanh, tạo cảnh quan 
môi trường xanh - sạch - đẹp, 
chỉnh trang lại toàn bộ nhà 
văn hóa khu khang trang.

Đến nay, 100% đường 
giao thông được bê tông hóa, 

đường làng, ngõ xóm đều được 
lắp điện chiếu sáng, tình hình 
an ninh trật tự, an toàn giao 
thông được đảm bảo, nhân 
dân yên tâm sản xuất, sinh 
hoạt, từ đó nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của người 
dân. Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 54,5 triệu đồng/
năm, số hộ khá, giàu chiếm 
63%, 100% gia đình đạt gia 
đình văn hóa, nhiều năm liền 
khu đạt danh hiệu khu dân 
cư văn hóa.

Mỗi địa phương tùy thuộc 
vào điều kiện và cách thực 
hiện nhưng không thể thiếu 
vai trò của MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội trong 
tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và người dân. 
Công tác tuyên truyền được 
triển khai đồng bộ, sáng tạo, 
tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong nhận thức của cán bộ, 
đảng viên và toàn thể nhân 
dân, nhờ đó, người dân đã 
không trông chờ, ỷ lại vào 
Nhà nước, ai cũng sẵn sàng 
góp công, góp của để chung 
tay xây dựng khu NTM kiểu 
mẫu, xã NTM nâng cao.
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Nhìn sắc áo của em
Mẹ thêu màu mùa Hạ
Trong muôn ngàn sắc lá 
Nắng ban mai ửng hồng

Mẹ giấu sắc mùa Đông 
Ẩn vào trong nếp áo
Qua bao ngày giông bão 
Nào có về theo tay

Đẹp nét Thu mây bay
Cúc sắc vàng đón gió
Rải trời xanh thảm cỏ 
Chập chờn gió heo may

Tiếng con cười hôm nay
Mẹ níu Xuân ở lại
Niềm yêu thương còn mãi
Nét Xuân trong cuộc đời.

 

Gửi vào nắng ấm ngày Xuân
Nhành hoa và chút hương thầm tặng nhau
 Em đi hái lộc ngang cầu
Xỏa làn tóc mượt mái đầu hương bay

Chén Xuân chưa nhấp đã say
Hoa Xuân chưa chạm đã ngây ngất hồn
Để rồi mong sớm, ước hôm
Để khao khát mặt, để bồn chồn tim.

Ước gì Xuân mãi dài thêm
Để ta được gặp lại em bên cầu.
Hương Xuân êm ái dạt dào 
Ta vươn tay đón ngọt ngào ngày Xuân.

LÊ ĐÌNH BÚT

Ước

TRỊNH MINH THUYẾT

Nét Xuân

Mùa Xuân về ấm áp
Cây đâm chồi nở hoa
Chim hòa thành bản nhạc
Hót líu lo trên cành
Mùa Xuân về thật nhanh
Hoa đào còn nở muộn
Ong bướm bay rộn ràng
Đi tìm hoa làm mật

Em cắp sách đến trường
Lòng vui như ngày hội
Cùng bạn bè học chăm
Để ngày mai lập nghiệp
Bố em ra ruộng cày
Những đường cày thẳng tắp
Mẹ em ra ruộng cấy  

Dệt mùa màng yêu thương.

Mùa Xuân 
 NGỌ NGỌC THƠ

Ngàn hoa rực rỡ thôn quê
Hương cau ngan ngát tràn trề đường quen
Run run… anh nắm tay em
Mà nghe Xuân đã về bên bồi hồi…

Xuân về
MAI MỘNG TƯỞNG

  Lắng nghe và học ở nhân dân
Bác căn dặn đảng viên cán bộ
Kháng chiến trường kỳ hy sinh gian khổ
Chiến khu lòng dân đùm bọc chở che
Nơi xóm nghèo cái Tết đến gần
Bác xuống thăm động viên chia sẻ
Lòng bao dung chắt chiu như người mẹ
Bát chè sẻ đôi Bác cháu cùng ăn
Thương bộ đội Người thường về thăm
“Chiến sỹ đói khổ tôi ăn ngon sao được”

Không hài lòng lễ nghi đón tiếp
Ngày Bác về chống hạn với nhân dân
Sống cuộc đời giản dị kiệm cần
Áo vải bạc màu bàn chân dép lốp
Cả cuộc đời không huân chương trên ngực
Sau lớp vải sờn ngời sáng một trái tim
Người nêu gương bằng lẽ sống niềm tin
Mong người dân ngày bớt đi đói khổ
Là tâm nguyện tấm lòng Lãnh tụ
Cả cuộc đời vì nước vì dân.

  Học làm theo gương Bác    
NGUYỄN KHẮC BÌNH    
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Ai xuôi đò qua sông 
Quế Lĩnh, chắc sẽ ngỡ 
ngàng trước bạt ngàn 

sắc hoa bung cánh ven sông. 
Bao nhiêu năm, dân làng 
vẫn cần mẫn thêu hoa lên 
đất, những thảm hoa đủ đầy 
hương sắc mỗi dịp cuối đông 
giáp Tết lại theo người làng 
kĩu kịt sang bên kia sông.

Dưới bến, con đò của anh 
An chăm chỉ đón đưa người 
bên kia sông về thăm làng 
cũ, người bên này sông gánh 
hoa đi chợ, cần mẫn như 
sóng nước cứ neo đậu rồi 
vội vã sang ngang. Nhiều 
khi đang dở bữa cơm, nghe 
ở bến sông có tiếng gọi “nhà 
đò ơi”, anh An chan canh lùa 
vội cơm rồi xuống đò nổ máy. 
Mẹ anh cằn nhằn “trời đánh 
còn tránh miếng ăn, làm sao 
phải vội”, nhưng anh quen 
nếp rồi… Nhà nằm ven sông, 
anh xây cái bệ xi măng cho 
mẹ ngồi bán trà thuốc, khách 
từ xa về ngồi ăn phong bánh 
khảo, miếng kẹo lạc, uống 
chén trà cho ấm bụng rồi hỏi 
thăm chuyện bà con làng 
nước, đường xá vào thôn… 
Bên hông nhà, mẹ sơn bằng 
vôi trắng hàng chữ thẳng 
thớm: “Đi đò miễn chịu”. Ôi 
chao, ghi là vậy nhưng người 
làng sang bên kia sông cắt 
cỏ, trẻ con chạy qua chạy 
lại mót đỗ lạc không có tiền 
chẳng lẽ lại không cho người 
ta về nhà ăn cơm khi quá 
trưa chiều muộn, người làng 
người nước cả ấy mà.

Mẹ còn rầy rà anh bao 
nhiêu điều, rằng anh bất 
hiếu không chịu lấy vợ cho 
bà vui vầy con cháu. Anh 
cười trừ rồi xuống đò mắc 
võng vào hai thanh sắt đỡ 
mái che nằm ngủ, sóng vỗ 
vào mạn đò đu đưa, khách 
gọi đò anh lại nổ máy sang 
sông, neo xích cho khách lên 
bờ là hết buồn, như nỗi niềm 
gửi luôn cho khách.

Mùa này, cánh thợ đi 
buôn sắn dây thường đi chợ 
sớm, hai ba giờ sáng đã nghe 
họ gọi nhau í ới trên đê. 
Tháng củ mật trời đen như 
mực, chỉ thấy thấp thoáng 
những tàn thuốc đỏ bậm 
trên môi. Gió trên đê khiếp 
lắm, gió như bàn tay khổng 
lồ đẩy ngược những chuyến 
xe chở sắn nặng hàng tạ, 
thách thức những tấm lưng 
còng nhổm khỏi yên xe rồi 
dồn sức xuống bàn đạp của 
những chiếc xe thồ. Giữa 
mùa Đông, môi họ rét run 
mà mồ hôi đẫm áo. Từng 
người một thay nhau dẫn 
đầu đoàn cản gió rồi thả dốc, 
kéo ghìm xe khi xuống đò. 
Người này “bác An ơi, giúp 
em một tay”, người kia mời 
“anh An ơi hút điếu thuốc 
cho ấm bụng”. Có khi ai đó 
chở nặng quá, rút lại vài 
chục cân sắn nhờ anh vùi 
xuống cát kẻo gió bấc làm 
khô sắn, chiều về thì họ xin 
lại. Phải sang mấy chuyến 
đò thì mới chở hết đoàn ấy, 
họ sang hết dốc bên kia sông, 
thêm một đoạn đường đá 
mạt là ra đến đường nhựa, 

đoạn ấy xuôi gió, người chở 
sắn cũng bớt nhọc nhằn.

Anh vào lại nhà, kéo tấm 
chăn kín người mà răng vẫn 
đánh môi cầm cập, gió bến 
sông mùa Đông rét lắm, hơi 
nước phà lên ẩm ướt, lúc 
ấy anh thường nhìn thấy 
rõ nhất sự trống trải của 
lòng mình. Bến yên ắng 
lắm nhưng không tài nào dỗ 
dành giấc ngủ, anh nằm chờ 
người đàn bà ấy gánh hoa 
qua sông…

Cánh lái buôn vẫn về 
gom hoa tận ruộng, nhưng 
nhà nào cũng chừa lại một 
khoảng để gánh gồng đi chợ 
cho có chị có em. Đàn bà 
làng Quế gánh gồng khéo 
lắm, đòn gánh tre kĩu kịt, 
tay vung vẩy nhịp nhàng, 
bước đi uyển chuyển. Những 
buổi chợ phiên gánh hoa đi 
bán cũng là dịp để họ ngắm 
nghía những món hàng mà 
năm này qua năm khác họ 
chỉ dám sở hữu bằng ý nghĩ. 
Có những người đến ngày 
lên chức mẹ chồng hay mẹ vợ 
xỏ tay vào chiếc áo tân thời 
còn ngượng ngùng, tô son 
xong không dám khép môi…

Mỗi lần neo đò cho 
những người đàn bà ấy qua 
sông, bao giờ khúc sông cũng 
rộn rã lên một chặp, người 
này gán ghép anh An, người 
kia giục anh lấy vợ, mẹ anh 
thường xuống bến dúi vào 
tay chị Huyên ít tiền nhờ 
mua lạng thịt hay chút mắm 
muối dầu ăn.

Anh chỉ dám nhìn chị 
Huyên khi cả đám đàn bà 
con gái đã qua sông, anh dõi 
theo dáng hình gầy guộc, 
mái tóc búi cao làm chiếc nón 
trắng vênh lên một chút, thi 

thoảng chị đưa tay sửa nón. 
Anh thương thầm khi thấy 
chị trở đòn gánh đổi bên cho 
đỡ mỏi vai…

Giữa buổi thì chị Huyên 
đi chợ về, bao giờ chị cũng về 
sớm nhất trong đám đàn bà 
con gái, hai tay đặt lên bệ xi 
măng miếng thịt còn tươi, 
những thức hàng mà mẹ anh 
nhờ mua giúp, chị còn mua 
biếu thêm khi miếng bánh 
đúc lạc, lúc quả cam khi 
thấy bà ngật ngừ ho. Thi 
thoảng anh An cũng biếu chị 
mớ tép sông còn nhảy tanh 
tách trong giỏ mà anh cất vó 
được, lúc thì mẻ rươi mới vớt 
hay con cá chép mắc lưới sớm 
tinh sương. Anh đưa những 
thứ ấy thật nhanh, nói dăm 
ba câu mà cũng ngại ngùng. 
Mẹ anh bảo:

- Có thế thôi mà nói cũng 
không nên lời, chả trách mà…

Con bé Hà con gái chị 
Huyên xinh lắm, lúc cha mất 
con bé còn chưa biết khóc 
thương. Thi thoảng theo mẹ 
ra đồng hoa ven sông, nó 
tha thẩn hái quả dâu ăn đến 
tím cả đôi môi chúm chím. 
Nó cũng hay đến hàng quán 
của mẹ anh An ngồi hỏi han 
đủ thứ chuyện, mẹ anh thi 
thoảng cho con bé miếng kẹo 
lạc, nó cất ngay vào trong 
túi áo để phần cho mẹ. Một 
lần bé Hà cùng đám trẻ con 
xuống mé sông nghịch cát, 
gió lật chiếc mũ hoa của Hà 
xuống sông, con bé lấy củi 
dâu mà khều mê mải đến 
nỗi ngã ngay xuống vũng 
xoáy người ta hút cát. Anh 
An đang lái đò trông thấy, 
anh nhào xuống vớt được con 
bé lên bờ. Mọi chuyện còn 
như mới đây, thế mà con bé 

đã thành thiếu nữ rồi  lấy 
chồng tận trên thành phố. 
Lần nào Hà về cũng tay xách 
nách mang, nào thịt kho nỏ 
nồi, nào ruốc giã, nào thuốc 
bổ, nào manh áo mới, Hà lo 
mẹ ở một mình không chịu 
bày vẽ nấu ăn. Hồi còn tấm 
bé lúc nào Hà cũng nói em 
không lấy chồng, em cứ ở cả 
đời với mẹ. Thế rồi em cũng 
sang sông lúc xuân thì vào 
mùa lộng lẫy, mỗi lần về 
thăm mẹ nhìn mẹ thui thủi 
một mình em lại trách mình 
là kẻ ngáng đường và thường 
trực nỗi lo khi mẹ về già biết 
lấy ai làm chỗ tựa nương, con 
gái theo chồng về thăm nhà 
chốc lát…

Tóc mẹ lốm đốm bạc rồi, 
Hà về hai mẹ con bắc ghế 
ngồi bới tóc. Tóc mẹ thơm 
mùi hương nhu vỏ bưởi trong 
vườn. Thứ hương thơm dìu 
dịu ấy vấn vít suốt tuổi trẻ 
của anh An sau một lần gió 
sông thổi lên mà anh lại 
đứng thật gần bên chị…

Sớm nay lạnh lắm, sương 
phủ lên mặt sông một lớp 
dày mịn như tấm chăn bông, 
những người đàn bà gánh 
hoa đã í ới trên đê, họ xuống 
đò, đặt quang gánh rồi xoa 
hai tay vào nhau cho ấm rồi 
áp lên mũi lên má. Huyên 
không qua sông sớm nay.

- Anh An có mua gì 
không, anh dặn để chúng 
em mua giúp cho, hôm qua 
Huyên bắc thang leo lên mái 
nhà sửa mấy viên ngói vỡ, 
bước hụt thế nào mà ngã 
thang anh ạ. Khổ thân, mình 
mẩy tím bầm hết cả, rét 
mướt thế này thì đau đến 
thấu xương.

Nghe chị Mến nói thế mà 

anh An rùng mình, nhìn vào 
lòng mình anh thấy như điều 
gì đang vỡ. Anh lại bắt đầu 
dằn vặt mình, giá anh cứ thi 
thoảng vào làng, thi thoảng 
đến mà thăm hỏi Huyên rồi 
thay giúp chị mấy viên ngói 
vỡ… Từ bến đò vào làng có 
dài lắm đâu một thôi đê, thế 
mà nấn ná hết cả một thời 
trai trẻ.

Lúc mấy người đàn bà 
gánh hoa lên bến anh nhắn 
họ gọi giùm thằng cháu 
Hoàn con anh Duẩn nhà 
gần đường lớn được anh dạy 
cách lái đò, bây giờ nó đã 
trở thành chàng trai khỏe 
mạnh, ngực rộng trán vuông, 
đôi tay lái đò thuần thục. 
Cả một đời chờ khách sang 
sông, đây là lần đầu anh sốt 
ruột khi đợi Hoàn. Anh đi đi 
lại lại, xuống đò rồi lên bến, 
rồi Hoàn cũng đến khi sương 
bắt đầu tan. Anh dặn Hoàn 
hôm nay ở đây đón khách 
thay anh, dịp cuối năm bà 
con thường tất bật, anh nghỉ 
thì cũng được, nhưng anh 
không nỡ khi nghĩ đến người 
đến đò rồi phải quay lại đi 
đường vòng xa thêm bảy tám 
cây số mới về đến làng, lại 
còn đám đàn bà con gái gánh 
gồng đường xa lặn lội…

Anh vào nhà lấy chục 
trứng gà và chai rượu hạt 
gấc, loại rượu này lúc nào 
trong nhà cũng có sẵn dùng 
trị vết ngã bầm tím tốt không 
kém mật gấu là bao. Mẹ thấy 
anh vội vã, lòng bà cũng rộn 
ràng, bà ngồi đoán định xem 
anh đã vào đến làng chưa, 
anh sẽ nói gì khi gặp Huyên 
ở ngõ. Trên gương mặt đầy 
những nếp nhăn già nua 
ánh mắt bà ngời lên rạng rỡ 
tựa hồ như một mầm xanh 
khỏe khoắn nảy nở trên đám 
ruộng hạn khô…

Giữa buổi thì con gái 
Huyên sang đò về thăm mẹ, 
trên tay mang một cành đào 
bích. Bà đã kịp thấy em từ 
lúc chuẩn bị lên bờ, bà chạy 
vội ra, luống cuống tìm cách 
giữ chân Hà. Em hơi ngạc 
nhiên trước một người già 
đang lúng túng, rồi em cũng 
theo bà vào nhà. Nghe bà 
kể xong, em rơm rớm nước 
mắt mà nắm lấy đôi tay gầy 
guộc, rồi em mỉm cười. Đó là 
nụ cười đẹp và thơm thảo, 
đôi khi lớp vỏ ngôn từ dường 
như bất lực, chỉ một nụ cười 
là đã đủ đầy. Em gửi lại cành 
bích đào, nói biếu bà và chú 
An ăn Tết. Hà chần chừ nửa 
muốn sang đò về thành phố, 
nửa sốt ruột lo mẹ ngã có 
đau lắm không. Cuối cùng 
thì Hà vẫn quyết định vào 
làng, em đứng bên bụi tre 
dây nhìn vào trong nhà thấy 
mẹ ngồi trên giường cạnh 
cửa sổ xoa rượu gấc, trên 
chiếc thang tre dựng trước 
cửa anh An đang thay mấy 
viên ngói vỡ. Hà mỉm cười, 
em giữ nụ cười đó ra tận bến 
sông san sẻ cho bà cụ…

mùa Xuân
Chuyến đò

 Truyện ngắn: HOÀNG HIỀN



22

2023
Xuân

Cách đây dăm năm, 
lần đầu tiên tôi đặt 
chân đến vùng đất 

này và không thể quên cuộc 
sống quá gian khó nơi đây. 
Khi ấy, Chen - Chự - Hồ là 
một điển hình với nhiều cái 
“không” và nhiều cái “nhất” 
(không đường ô tô, không 
điện lưới, không sóng điện 
thoại, nhiều hộ nghèo nhất, 
nhiều người không biết chữ 
nhất…). Gần 100% dân cư ở 
ba bản động vùng cao này là 
đồng bào dân tộc Dao sống 
rải rác bên những sườn núi, 
chủ yếu sống tự cung, 
tự cấp, trông chờ vào 
ruộng đồng, nương 
rẫy. Hôm nay trở 
lại, bản Dao đã 
có nhiều đổi 
thay nhưng 
bên cạnh niềm 
vui vẫn còn 
những trăn 
trở, lo toan.

Ngồi trong 
phòng làm 
việc, nhấp chén 
trà mới pha, 
Chủ tịch UBND 
xã Yên Sơn Nguyễn 
Văn Thắng nhìn lên 
dãy núi xanh thẫm mờ 
ảo trong sương sớm bảo tôi: 
Mấy năm trước muốn lên 
Chen - Chự - Hồ phải mất 
nửa buổi vì phải đi vòng qua 
xã Hào Lý, huyện Đà Bắc 
(tỉnh Hòa Bình) hoặc xuôi về 
Hương Cần, ngược lên Tân 
Lập, qua ba bản động vùng 
cao Quất - Náy - Bồ Xồ của 
xã Yên Lương mới vào được 
bản. Nhưng hôm nay, từ 
trung tâm xã đã có đường ô 
tô được trải nhựa đi thẳng về 
bản. Mặc dù vẫn còn những 
con dốc cao và nhiều khúc 
cua tay áo nhưng con đường 
gần 20km qua ba bản thực 
sự đã mang đến sức sống mới 
cho vùng đất này.

Đến Chen - Chự - Hồ 
hôm nay ai cũng dễ nhận 
ra sự đổi thay đáng kể của 
địa phương này. Con đường 
chính lên bản dịp giáp Tết 
càng trở nên nhộn nhịp bởi 
ô tô, xe máy ngược xuôi lưu 
thông hàng hoá. Nhiều nhà 
cao tầng kiên cố đã hiện hữu 
kề sát nhau, những đồi chè, 
cánh rừng keo bạt ngàn xanh 
mướt và nhiều mô hình kinh 
tế rừng - vườn - chuồng đang 
hình thành tại đây…

Tiếp chúng tôi trong nhà 
văn hóa mới xây, Bí thư Chi 
bộ bản Chen Đặng Văn Hòa 
cho biết: Trước thực trạng 
cuộc sống khó khăn của bà 
con bản Dao khi xưa, chính 
quyền địa phương xác định 
giải pháp trước mắt, cốt lõi 
nhất cần ưu tiên triển khai 

Giờ chơi của các cháu Trường Mầm non Yên Sơn.

là đầu tư hệ thống giao thông 
kết nối thuận tiện Chen - 
Chự - Hồ với các thôn, bản 
khác. Năm 2017, đường từ 
trung tâm xã lên Chen - 
Chự- Hồ kết nối với Quất- 
Náy - Bồ Xồ của xã Yên 
Lương và bản Dao Hạ Thành 
của xã Tân Lập được khởi 
công xây dựng. Sang năm 
2018, ba bản Chen- Chự - 
Hồ được Sở Công thương và 
ngành điện triển khai dự án 
“Cấp điện nông thôn từ lưới 
điện quốc gia tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2018 - 2020 do EU 
tài trợ”. Sự kiện đường giao 
thông và các trạm điện được 
khánh thành như một ngày 
hội của người dân nơi đây, ai 
ai cũng phấn khởi và hy vọng 
có đường, có điện bản Dao sẽ 
đổi khác, người dân sẽ thoát 
khỏi cảnh đói nghèo...

Cùng thời điểm đó, triển 
khai chương trình xây dựng 
nông thôn mới, hệ thống giao 
thông từ trục chính về các 
tiểu khu trong bản cũng được 
đầu tư, từng bước hoàn thiện; 
kênh mương nội đồng được 
xây dựng dẫn nước đến chân 
ruộng, tạo thuận tiện cho 
sản xuất nông nghiệp của 
bà con. Bên cạnh huy động 
tổng hợp các nguồn lực cho 
ba bản vùng cao Chen - Chự- 
Hồ, chính quyền địa phương 
cũng giao đất, giao rừng và 
có nhiều chương trình hỗ trợ 

nông dân phát triển 
sản xuất… Đặc biệt, dự 
án nuôi bò sinh sản do 

ngành Nông nghiệp triển 
khai từ năm 2018 và Đề án 

phát triển chăn nuôi trâu bò 
của huyện đã mang lại hiệu 
quả tích cực cho bà con nơi 
đây. Từ 16 hộ tham gia với 
32 bò cái và một bò đực ban 
đầu, đến nay riêng bản Chen 
đã có thêm 40 hộ nuôi bò, hộ 
ít thì sáu con, hộ nhiều hơn 
chục con, Nhiều hộ còn liên 
kết với Công ty TNHH Công 
nghệ sinh học Cosmos đầu 
tư xây dựng trang trại trồng 
cây ăn quả, chăn nuôi bò thịt 
chất lượng cao.

“Nhờ có đường thông 
suốt, thời gian đi lại của bà 
con được rút ngắn và an toàn. 
Trong bản hiện nay hầu như 
nhà nào cũng có xe máy, có 
nhà còn mua được ô tô, mua 
sắm được nhiều vật dụng 
sinh hoạt đắt tiền” - Bí thư 
Chi bộ bản Chen Đặng Văn 
Hòa cho biết.

Tại bản Chự và bản Hồ, 
nơi có 93 hộ đồng bào Dao 
sinh sống, cùng với nhận 
khoán bảo vệ rừng tự nhiên, 
bà con tham gia trồng rừng 
kinh tế, trồng chè và cây 
ăn quả. Nhiều nhà bán được 
vài chục triệu đến vài trăm 
triệu đồng tiền gỗ rừng trồng. 
Ông Bàn Văn Mừng - Trưởng 
bản Chự vui mừng cho biết: 
Bản Chự có 72 hộ, 100% là 
đồng bào dân tộc Dao di cư 
từ những sườn núi cao của 
dãy núi Tu Tinh và trên bản 
Hồ về lập bản từ năm 1968. 
Từ chỗ chỉ biết phá rừng 
trồng sắn, trồng ngô, hiện 
nay ngoài cấy 21ha lúa nước, 
người dân bản Chự tập trung 
giữ rừng và phát triển rừng 
kinh tế. Ở bản Chự, bình 

quân mỗi hộ có từ 5-10ha 
rừng, có hộ diện tích rừng lên 
tới hơn 50ha. Không chỉ trồng 
rừng gỗ lớn, trồng cây nguyên 
liệu giấy, bà con còn trồng cây 
nhân trần, trồng gừng dưới 
tán rừng bán cho các cơ sở 
sản xuất dược liệu dưới xuôi, 
giúp nhiều hộ có thêm điều 
kiện cải thiện đời sống hoặc 
tái đầu tư để nâng cao chất 
lượng rừng trồng.

Ngược bản Hồ, chúng tôi 
vào thăm điểm trường tiểu 
học và mầm non Yên Sơn 2 
được xây dựng khang trang, 
thoáng đãng bên lưng chừng 
núi. Anh Đặng Văn Nguyên- 
Trưởng bản Hồ cho biết: Do 
cách xa điểm trường chính 
16km nên Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện đã bố trí tại 
đây một điểm trường lẻ với hai 
lớp ghép tiểu học và một lớp 
mầm non. Tuy nhiên, diện tích 
điểm trường dốc, nhỏ hẹp, cơ sở 
vật chất nghèo nàn, các điều 
kiện phục vụ giáo viên và học 
sinh còn rất khó khăn.

Sẻ chia với những khó 
khăn của thầy và trò nơi đây, 

Hội Khuyến học cùng UBND xã vận 
động cụ Đặng Văn Kếnh, người dân tộc 
Dao vận động con cháu trong gia đình 
đồng thuận hiến tặng khu đất 3.200m2. 
UBND huyện đầu tư kinh phí san lấp 
mặt bằng, làm đường bê tông vào điểm 
trường, các nhà hảo tâm ủng hộ trang 
bị thiết bị dạy học, trồng cây xanh trong 
khuôn viên trường. Đặc biệt, Quỹ Thiện 
Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã tài 
trợ kinh phí cho chương trình “Mang tri 
thức lên vùng cao” do Báo điện tử VOV 
thực hiện xây tặng nhân dân bản Hồ 
một ngôi trường gồm hai phòng dành 
cho học sinh tiểu học, hai phòng dành 

Ghi chép: ĐINH VŨ

Ngày mới

 “

”

Cả bản Chen có 67 hộ, 
trong đó hơn 50% là 
nhà xây kiên cố, nhiều 
nhà xây theo hướng 
nhà vườn, biệt thự đẹp 
như ngoài phố. Từ chỗ 
tự cung, tự cấp và sống 
dựa vào sản vật từ rừng, 
khi đường giao thông 
được mở, nhiều hộ nhanh 
nhạy chuyển sang mở 
cửa hàng dịch vụ tại bản 
hoặc đưa hàng lên các 
chợ phiên và các bản 
vùng cao bên Hòa Bình 
để buôn bán, trao đổi. 
Một số hộ thì mua xe 
tải lên các bản cao hơn 
trong vùng thu mua cây 
nguyên liệu giấy về bán 
cho các xưởng dưới trung 
tâm xã và huyện.

Chen- 
Chự - Hồ là ba bản 

người Dao nằm cheo leo cuối dãy 
núi Tu Tinh, nhìn xuống dòng suối Cái 

cuộn chảy và những dãy núi sừng sững như 
cột chống trời. Đây là ba bản cao và xa nhất, 

cách trung tâm xã Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) gần 
20km. Từng là địa bàn “sơn cùng, cốc thẳm”, lọt 
thỏm giữa bạt ngàn rừng, biệt lập với các thôn bản 
khác bởi giao thông cách trở nhưng nhờ Chương 
trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 
nhất là từ khi triển khai chương trình xây 

dựng nông thôn mới, Chen - Chự - Hồ 
đã ngày một đổi thay.

Đường từ bản Dao về trung tâm xã được mở rộng và trải nhựa, thuận lợi cho việc đi lại, giao 
thương, phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

Những ngôi nhà khang trang ở bản Chen.Chè giống mới đang được trồng trên đất đồi thấp ở Chen - Chự - Hồ.
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Xuân

Ký ức đón Xuân
nơi đảo tiền tiêu

‘‘Thấm thoát ba năm trôi qua kể từ 
ngày chúng tôi theo chân đoàn công 
tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân mang 
hơi ấm từ đất liền đến đón Tết sớm 
cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
trên các tuyến đảo Trần, huyện Cô 
Tô; đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh. Chuyến tác nghiệp đầu 
tiên ở nơi “đầu sóng” ấy vẫn luôn 
là ký ức không thể quên trong tôi 
bởi những cảm xúc vừa thiêng liêng,  
vừa trân trọng về hình ảnh quân dân 
đoàn kết vươn khơi, bám biển để giữ 
gìn toàn vẹn biển đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc.

QUỐC ĐẠI

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Rađa 480 ở đảo Trần, 
huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị mâm ngũ 
quả, bánh chưng đón năm mới.

Trạm Rada 485 - đơn vị được ví như “mắt thần” 
để bảo vệ bình yên cho vùng biển Đông Bắc bộ tại 
đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.

Bà con nhân dân trên đảo tranh thủ thời tiết 
thuận lợi để tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho 
những ngày Tết về.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ 
lực của chính quyền địa phương, người dân trên các 
tuyến đảo tiền tiêu đã yên tâm sinh sống, vươn khơi, 
bám biển để phát triển kinh tế gia đình.

Trong chuyến hải trình mang Xuân từ đất liền 
ra đảo năm ấy, chúng tôi nhớ mãi chuyến tàu 
mang Số hiệu HQ-285 thuộc Hải đội 131 

đè sóng hướng về Đảo Trần, huyện Cô Tô. Đây là 
hòn đảo tiền tiêu nằm ở phần Đông bắc thuộc xã 
Thanh Lân, cách đường phân định trên vịnh Bắc 
Bộ chỉ 4 - 5km. Sau gần 5 giờ đồng hồ lênh đênh, 
vượt sương muối và sóng biển, hành trang chúng 
tôi mang theo không chỉ là quà Tết mà còn cả tình 
cảm nồng ấm, chân thành từ đất liền. Ngay khi 
những hồi còi tàu vừa vang lên, báo hiệu chuẩn bị 
cập bến thì các phóng viên ai nấy tác phong đều vô 
cùng nhanh nhẹn, khẩn trương chuẩn bị máy ảnh, 
máy quay, sổ ghi chép để sẵn sàng lưu lại những 
hình ảnh đầu tiên khi đến với những tuyến đảo 
tiền tiêu của quê hương. 

Đảo Trần, huyện Cô Tô là điểm đến đầu tiên 
trong chuyến đi thăm, chúc Tết của đoàn công tác. 
Đó là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tại các xã đảo 
dù không nhộn nhịp chợ hoa hoặc trang hoàng lộng 
lẫy như đất liền nhưng không khí Xuân cũng lan 
tỏa khắp mọi nơi. Từ cành đào nở đỏ thắm tại Trạm 
rada 480 đến  những loài cây rừng không tên nở 
bông trắng, vàng tạo nên khung cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp cho đảo Trần. Tàu vừa vào cầu cảng, cán 
bộ, chiến sỹ của các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ 
và bà con nhân dân sinh sống trên đảo đã chờ đón 
bằng những cái bắt tay thật chặt. Những thùng quà 
Tết từ đất liền nhanh chóng được vận chuyển lên bờ 
trong niềm vui hồ hởi của các chiến sỹ và nhân dân. 
Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt dạn dày gió 
biển của các chiến sỹ Hải quân khiến chúng tôi cảm 
nhận Xuân mới đã thật sự về nơi đây - mùa Xuân 
của ấm no, hạnh phúc, của hy vọng và yêu thương!

Tại đảo Trần, đoàn công tác đã đến thăm, 
chúc Tết một số đơn vị như: Tiểu đoàn Đảo Trần, 
Đồn Biên phòng đảo Trần, Trạm ra đa 480, 
Trường Liên cấp và một số hộ dân sinh sống trên 
đảo. Qua lời kể của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, 
chúng tôi được biết, đảo Trần trước đây không 
có dân cư sinh sống. Tuy nhiên, vài năm trở lại 
đây, trên đảo đã xuất hiện những ngôi nhà xây 
mái ngói đỏ tươi cùng tiếng cười đùa rộn rã của 

trẻ thơ. Cứ thế, theo từng con chữ, các em nhỏ tại đây 
dần lớn lên giữa biển trời sóng nước. Ngoài học tri thức, 
các em còn được giáo dục về lòng yêu nước, được nghe 
những câu chuyện bám đảo, giữ biển của cha ông. Những 
khó khăn, vất vả, thiệt thòi nơi đảo xa dường như đã hòa 
vào sóng biển ra xa giữa trùng khơi, chỉ còn lại niềm vui, 
niềm tin và lòng tự hào dân tộc hiện rõ trên gương mặt 
của cô và trò nơi đảo xa. Điều này không chỉ đem đến sức 
sống mới cho hòn đảo này mà còn tạo sợi dây đoàn kết 
giữa quân và dân cùng gắn bó để lao động và chiến đấu, 
quyết tâm giữ vững lãnh hải thiêng liêng của vùng biển 
Đông Bắc thân thương.

Rời đảo Trần trong ánh mắt bịn rịn của các 
chiến sỹ Trạm rada 480 và cô trò Trường Liên cấp, 
chúng tôi đến với tuyến đảo Trà Bản, huyện Vân 
Đồn. Trên đường tới thăm, chúc Tết các chiến sỹ 
ở Trạm rada 485 cùng Đảng ủy, Chính quyền và 
nhân dân xã đảo Bản Sen, mọi người đều không 
khỏi ngỡ ngàng trước những nếp nhà xinh xắn, 
ngăn nắp, tuy không sầm uất như ngoài đất liền 
nhưng cũng “vừa vặn” với nhu cầu sinh hoạt của 
người dân. Điều này đã nói lên sự nỗ lực, cố gắng 
của địa phương để cùng với nhân dân “gồng mình” 
vượt qua sóng gió, tạo nên sự “thay da đổi thịt” 
của ngày hôm nay. Trong chặng đường ấy, tôi nhớ 
mãi tâm sự của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND xã Bản Sen lúc bấy giờ: “Điều kiện tự nhiên 
ở đây vô cùng khắc nghiệt, hiếm khi nào sóng yên 
biển lặng. Đã vậy, khi nắng thì khô hạn nhưng 
hễ mưa lớn là ngập úng, khiến cho cuộc sống sinh 
hoạt và sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. 
Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
đến nay, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông 
thôn, điện lưới quốc gia cũng đã được từng bước 
đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh sống và 
phát triển kinh tế của bà con nhân dân, nhất là 
sự nghiệp giáo dục trong điều kiện cơ sở vật chất 
đang từng bước được cải thiện...”.

Đến nay cuộc sống ở Bản Sen đã thực sự đổi 
khác, đường làng, ngõ xóm được bê tông sạch đẹp, 
điện lưới Quốc gia đã về với đảo, trường học, trạm 
y tế cũng được xây dựng khang trang... đã giúp 
các em nhỏ ở đây có thêm điều kiện để học tập, 
rèn luyện bản thân; giúp người dân yên tâm sinh 
sống, vươn khơi bám biển; giúp cán bộ, chiến sĩ 
luôn vững chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo, phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng 
liêng của Tổ quốc.

Đoàn công 
tác của Bộ 
Tư lệnh 
Vùng 1 Hải 
quân  thăm 
hỏi, động 
viên bà con 
nhân dân 
trên đảo 
Trần, huyện 
Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh.

Rời các tuyến đảo Trần, Trà Bản, chia tay 
chuyến hải trình mang hơi ấm từ đất liền ra 
ngoài đảo xa trong ánh mắt luyến lưu, bịn rịn 
cùng những cái ôm, cái nắm tay thắt chặt của 
cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân trên các 
xã đảo, tôi trở về quê hương Đất Tổ với hành 
trang đầy ắp những hình ảnh, tư liệu cùng 
những tình cảm thân thương dành cho các 
tuyến đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc. Những ký 
ức, những câu chuyện quân dân đoàn kết cùng 
phát triển kinh tế, vươn khơi bám biển... đầy 
cảm động ấy đã trở thành những món quà quý 
giá với không chỉ riêng tôi!
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Với tâm thế sẵn sàng 
chiến đấu, lực lượng 
Cảnh sát cơ động (CSCĐ), 
Công an tỉnh luôn kịp 
thời có mặt tại các điểm 
nóng, dũng cảm đối đầu 
trực tiếp, hỗ trợ các đơn 
vị nghiệp vụ phá án. Đặc 
biệt vào các ngày lễ, 
Tết… đơn vị tăng cường 
lực lượng tuần tra, kiểm 
soát trên các tuyến, địa 
bàn trọng điểm, góp 
phần giữ vững ANTT, vì 
bình yên của nhân dân.

bảo đảm an ninh trật tự
HUY THẮNG

Lực lượng CSCĐ biểu diễn khí công, công phá.

Lực lượng nữ CSCĐ tham gia bảo đảm ANTT các trận bóng đá nam tại SEA games 31 
tổ chức tại Sân vận động Việt Trì.

“LÁ CHẮN THÉP”

Cơ động, dũng cảm
Ngày 5/9/2022, theo sự chỉ đạo 

phối hợp của Ban Giám đốc, Phòng 
CSCĐ, Công an tỉnh đã huy động 20 
cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phối hợp với 
Phòng Cảnh sát hình sự thực hiện 
nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bắt, khám 
xét 45 đối tượng đang có hành vi 
đánh bạc tại xã Thạch Sơn, huyện 
Lâm Thao. Trước đó, trong hai ngày 
12,13/4, Phòng CSCĐ cũng huy động 
45 lượt CBCS phối hợp với Phòng 
Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát 
ma túy tấn công, trấn áp, bắt giữ các 
đối tượng đánh bạc tại huyện Lâm 
Thao và các đối tượng tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy tại TP 
Việt Trì. Sau khi khống chế, bắt giữ 
thành công, Phòng CSCĐ còn cắt cử 
CBCS canh giữ phương tiện, bảo vệ 
tang vật, di lý các đối tượng về trụ sở 
để phục vụ điều tra...

Không chỉ thực hiện các nhiệm 
vụ đột xuất, bất ngờ, tháng 8/2022 
khi UBND TP Việt Trì triển khai 
giải phóng mặt bằng thi công công 
trình dự án Khu đô thị mới Tây 
Nam thành phố. Để bảo đảm tình 
hình ANTT, Phòng CSCĐ đã tham 

mưu cho Giám đốc Công an tỉnh 
trưng dụng hơn 100 CBCS Tiểu 
đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu và 65 
CBCS của Phòng phối hợp với Công 
an TP Việt Trì bảo vệ thi công an 
toàn, hiệu quả.

Nhớ lại hàng chục vụ, việc mà 
đơn vị cử CBCS tham gia phối hợp 
thực hiện, Thượng tá Nguyễn Tân 
Dân - Phó Trưởng phòng CSCĐ, 
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ 
dự bị chiến đấu, Công an tỉnh cho 
biết: Dù đột xuất hay có kế hoạch, 
mỗi vụ việc là một nhiệm vụ đặc biệt 
với yêu cầu khác nhau, tuy nhiên 
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, 
khi có lệnh, tất cả chiến sĩ lập tức 
lên đường làm nhiệm vụ, bất kể đêm 
hay ngày, mưa hay nắng, sẵn sàng 
đương đầu với tội phạm.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Với tinh thần chủ động, quyết 

tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, trong năm 2022 Phòng CSCĐ 
thường xuyên tổ chức luyện tập, 
vượt khó khăn, gian khổ, cơ động để 
ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại 
tội phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm 

vụ được giao, phối hợp với Công an 
các đơn vị, địa phương truy bắt các 
đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Trong công tác bảo vệ mục tiêu, 
Phòng đã tổ chức hơn 38.680 ca với 
hơn 122.870 lượt CBCS tham gia 
vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu. 
Thực hiện lệnh ra quân đột xuất, 
đơn vị đã tăng cường hơn 220 lượt 
CBCS cho Phòng Cảnh sát hình sự, 
Phòng Cảnh sát ma túy thực hiện 
nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy 
nã, đảm bảo ANTT, bắt, khám xét 
hơn 140 đối tượng đánh bạc, mua 
bán, vận chuyển, sử dụng trái phép 
chất ma túy trên địa bàn tỉnh và các 
tỉnh lân cận…

Có thể thấy, trong các chuyên 
án lớn, triệt phá băng ổ nhóm tội 
phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tội 
phạm truy nã... đều có mặt của các 
CBCS Phòng CSCĐ cùng với các lực 
lượng đấu tranh, giải quyết nhanh 
chóng, góp phần ổn định tình hình. 
Thiếu úy Đỗ Huy Hoàng - Đại đội 
phó Đại đội CSCĐ chia sẻ: Anh em 
CBCS luôn động viên nhau không 
quản ngại khó khăn, vất vả để hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên 
giao, bảo đảm ANTT vì cuộc sống 
bình yên của nhân dân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ 
phối hợp, tuần tra, kiểm soát, đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông, trong 
năm, Phòng đã triển khai 229 ca với 
hơn 1.500 lượt CBCS tham gia, phát 
hiện gần 900 trường hợp vi phạm. 
Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn 
vị, địa phương cử hàng trăm lượt 
CBCS tham gia đảm bảo ANTT, bảo 
vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, 
các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, các hội nghị quan trọng 
của đất nước và quốc tế diễn ra tại 
tỉnh như các trận môn bóng đá nam 
SEA games 31, Tuần du lịch Thanh 
Thủy - mùa Thu 2022, diễn tập 
KVPT ở các huyện Cẩm Khê, Tam 
Nông, Thanh Thủy…

Với tinh thần sẵn sàng chiến 
đấu, góp phần quan trọng bảo đảm 
ANTT của CBCS Phòng CSCĐ đã 
giúp kiềm chế hoạt động của các loại 
tội phạm, bảo vệ ANTT, để lại ấn 
tượng tốt đẹp, được nhân dân, chính 
quyền các cấp tin tưởng, ghi nhận, 
đánh giá cao.

Ảnh trên: 
Biểu diễn võ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu 
cầu cơ động, tiếp ứng nhanh trong mọi 
tình huống.
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Với quan điểm phát 
triển kinh tế phải 
đi đôi với thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội, 
ngày 4/10/2002, Nghị định 
78/2002/NĐ-CP của Chính 
phủ về TDCS đối với người 
nghèo và các đối tượng 
chính sách khác được ban 
hành. Đây thực sự là “đòn 
bẩy” hữu hiệu, giúp các 
hộ nghèo, hộ chính sách 
có thêm động lực vươn lên 
trong cuộc sống. Thực tiễn 
hoạt động của hệ thống 
Ngân hàng CSXH trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian qua 

đã và đang minh chứng cho 
điều này. 
    Năm 2003, khi mới thành 
lập, vốn hoạt động của Ngân 
hàng CSXH được bàn giao 
chỉ có 180 tỉ đồng với 55.000 
khách hàng vay vốn thuộc 
ba chương trình tín dụng: 
Cho vay hộ nghèo, giải quyết 
việc làm, cho vay học sinh 
sinh viên. Trong số vốn hoạt 
động có gần ba tỉ đồng nợ quá 
hạn, nợ khó thu chiếm tới 2% 
tổng dư nợ. Để nguồn vốn 
TDCS phát huy hiệu quả, 
những năm qua, các cấp uỷ, 
chính quyền luôn quan tâm 

vì người nghèo

 Nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hàng chục nghìn 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã vượt qua ngưỡng nghèo, làm được 
nhà kiên cố, có cuộc sống ổn định.

Hành trình

PHƯƠNG THẢO

chăm lo, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt chính 
sách tín dụng trên địa bàn. 
Với mô hình hoạt động ưu 
việt của hệ thống Ngân hàng 
CSXH, chính sách tín dụng 
ưu đãi đã được truyền tải 
một cách kịp thời tới các đối 
tượng thụ hưởng, góp phần 
ngăn chặn tình trạng cho 
vay nặng lãi ở nông thôn, 
thay đổi căn bản nhận thức 
của người nghèo về ý thức 
tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn 
để tích lũy cho tương lai.

Với vai trò chủ lực, Ngân 
hàng CSXH đã phối hợp chặt 
chẽ với các cấp ủy, chính 
quyền và các đoàn thể trong 
công tác mở rộng địa bàn, đối 
tượng nhằm đưa nguồn vốn 
TDCS xuống tận cơ sở, tạo sự 
gắn bó mật thiết giữa chính 
quyền cơ sở, các tổ chức đoàn 
thể, tổ chức tín dụng với 
nhân dân. Do đó, mô hình tổ 
chức và phương thức quản lý 
TDCS ngày càng được hoàn 
thiện hơn, phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. 
Hiện có bốn tổ chức đoàn thể 
là Hội Nông dân, Hội Phụ 
nữ, Hội CCB, Đoàn thanh 
niên đang phối hợp với Ngân 
hàng CSXH tham gia quản 
lý nguồn vốn tín dụng.

Cùng với đổi mới, đa 
dạng các hình thức truyền 
thông, giúp người dân và 
các cấp, các ngành nắm bắt 
kịp thời chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước 
về TDCS, Ngân hàng CSXH 
không ngừng nâng cao năng 
lực hoạt động, đầu tư cơ sở 
vật chất, ứng dụng KHCN, 
xây dựng đội ngũ cán bộ có 
tinh thần trách nhiệm, đạo 
đức nghề nghiệp phục vụ 
nhân dân.

Bên cạnh chú trọng tăng 
trưởng tín dụng, Ngân hàng
CSXH tập trung nâng cao 

chất lượng tín dụng; đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, 
giám sát; phát huy vai trò 
Ban chỉ đạo giảm nghèo 
cấp xã, các tổ chức đoàn 
thể nhận uỷ thác; tổ chức 
tốt việc giao dịch tại xã, 
tăng cường tiếp xúc, nghe ý 
kiến phản ánh của hộ vay, 
báo cáo kịp thời, có biện 
pháp khắc phục ngay những 
tồn tại trong thực hiện quy 
trình vay vốn ở địa phương.

Sau hai thập kỷ hoạt 
động, đến nay Ngân hàng 
CSXH đang thực hiện cho 
vay 20 chương trình TDCS, 
tổng nguồn vốn hoạt động 
của toàn hệ thống đạt gần 
5.350 tỉ đồng, tăng 28,86 
lần so với cuối năm 2002, tốc 
độ tăng trưởng bình quân 
trên 17%/năm. Tổng dư nợ 
cho vay các chương trình 
tín dụng trên địa bàn đạt 
5.340 tỉ đồng, tăng 29,67 
lần so với cuối năm 2002 
với số khách hàng còn dư nợ 
111.592 khách hàng. Tỉ lệ 
nợ xấu chiếm 0,11%/tổng dư 
nợ, giảm 0,64% so với thời 
điểm cuối năm 2002.

Từ các chương trình 
TDCS đã và đang triển 
khai góp phần hỗ trợ trên 
793.900 lượt hộ nghèo, các 
đối tượng chính sách khác 
vay vốn, hỗ trợ hơn 78.700 
hộ thoát nghèo, 217.000 lao 
động được tạo việc làm, hỗ 
trợ kinh phí cho trên 7.850 
lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài, tạo điều 
kiện cho trên 97.200 học 
sinh, sinh viên được vay vốn 
để trang trải chi phí học tập. 
Cũng từ các chương trình 
TDCS đã hỗ trợ xây mới, 
cải tạo và sửa chữa 351.200 
công trình nước sạch, vệ sinh 
môi trường nông thôn; hỗ 
trợ mua, sửa chữa, xây mới 
460 căn nhà ở xã hội và 
trên 15.700 căn nhà cho hộ 
nghèo...

Ông Trương Việt Phương- 
Giám đốc Ngân hàng CSXH 
Chi nhánh tỉnh khẳng định: 
Trong hành trình thực hiện 
sứ mệnh của mình, dù trải 
qua nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng hoạt động TDCS 
đã để lại dấu ấn tốt đẹp 
trên con đường giảm nghèo 
bền vững. Trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế, để 
không ai bị bỏ lại phía sau 
và rút ngắn khoảng cách thu 
nhập thì trách nhiệm của 
Ngân hàng CSXH lại càng 
lớn hơn. Ngân hàng CSXH 
sẽ tiếp tục là “cánh tay nối 
dài” thực thi chính sách tín 
dụng xã hội, tiếp sức kịp thời 
cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách vững bước 
phát triển kinh tế, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo 
của người dân, khắc phục 
tình trạng trông chờ, ỷ lại, 
đẩy lùi tín dụng đen, ổn định 
an ninh trật tự, bảo đảm an 
sinh xã hội ở địa phương.

Ngân hàng CSXH thực hiện giải ngân vốn vay cho các hộ 
trong diện thụ hưởng.

Các nội dung liên quan đến TDCS được niêm yết công khai tại 
các Điểm giao dịch xã.

Cán bộ TDCS tư vấn, trao đổi với người dân về nguồn vốn vay để 
phát triển kinh tế.

20 năm hình thành, phát triển, Ngân hàng 
Chính sách xã hội (CSXH) đã và đang khẳng 
định vai trò của một mô hình quản lý vốn tín 
dụng chính sách (TDCS) đặc thù, huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
xã hội tham gia chương trình giảm nghèo bền 
vững. Với cơ chế hỗ trợ tín dụng ưu đãi không 
chỉ giúp cho nhiều người nghèo, người yếu thế 
vươn lên, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà 
hơn thế ngày càng củng cố vững chắc lòng tin 
của nhân dân với Đảng, chính quyền.



Từ UBND xã Thanh Đình, cách 
chừng năm phút chạy xe máy là 
đến vườn mai vàng Yên Tử của 

anh Bùi Phú Nam - địa chỉ quen thuộc 
với dân sành chơi mai mỗi dịp Tết đến, 
Xuân về. Anh Nam sở hữu khu vườn 
hơn 1.000m2 với khoảng 200 gốc mai 
có tuổi đời chục năm tuổi và 1.000 cây 
mai giống từ một đến ba năm tuổi. Tất 
cả các chậu cây đều được anh sắp xếp, 
phân khu khoa học để tiện theo dõi, 
chăm bón, chuẩn bị xuất bán ra thị 
trường vào dịp Tết Quý Mão 2023.

Là nghề “tay ngang”, anh Nam 
bén duyên với mai vàng Yên Tử từ khi 
là thành viên tham gia dự án “Di thực 
giống mai vàng Yên Tử về Phú Thọ” 
năm 2013, đến nay anh đã có gần 10 
năm kinh nghiệm trong việc nghiên 
cứu, phát triển giống mai này tại vùng 
Đất Tổ. Anh chia sẻ: “Cái khó nhất khi 
trồng mai vàng Yên Tử là việc phải 
ứng phó với diễn biến thất thường của 
khí hậu miền Bắc. Chỉ cần nóng lạnh 
đột ngột là sẽ rất nguy… Vậy nên khi 
bắt tay vào phát triển loài mai này, 
người trồng phải am hiểu đặc tính, 
thời kỳ sinh trưởng của cây, đầu tư cơ 
sở trang thiết bị hỗ trợ, sát sao trong 
quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi 
vào giống cho đến khi cây đơm hoa, 
trổ lộc”.

Theo quy luật của tự nhiên, mai 
vàng Yên Tử sẽ rụng lá vào cuối Đông, 
đầu Xuân, sau đó, các mầm hoa sẽ 
bung lớp vỏ trấu, trồi lộc biếc. Mai 
vàng Yên Tử nở rộ vào khoảng giữa 

mai vàng khoe sắc
Kỳ công

tháng hai và đầu tháng ba (âm lịch). 
Tuy nhiên nếu muốn hoa nở theo ý 
muốn, người trồng ngoài kỹ thuật tốt 
còn phải có óc phán đoán nhanh nhạy, 
biết chọn thời điểm để tuốt lá đúng kỳ 
sinh trưởng. Kinh nghiệm của những 
bậc “lão làng” trong nghề trồng mai 
từng bật mí rằng có hai điểm quan 
trọng cần đặc biệt lưu ý trong công 
đoạn trảy lá mai: Một là thời tiết nóng 
mai ra hoa sớm nên cần tuốt lá muộn 
hoặc ngược lại; Hai là cây mai sinh 
trưởng, phát triển mạnh, lá cây tươi 
tốt sẽ ra hoa muộn, cần hái lá sớm. 
Chỉ cần nắm được những đặc điểm 
quan trọng này, vụ hoa Tết xem như 
đã thành công một nửa.

   Những ngày mới vào nghề, vốn 
ít, quy mô nhỏ nên anh Nam gặp 
không ít khó khăn. Anh tâm sự: Có 
năm thời tiết “đỏng đảnh” trời đang 
oi ả bỗng dưng lạnh đột ngột kéo dài, 
hoa nở muộn, trắng tay mùa Tết; lắm 
khi gặp trận mưa lớn, sáng ra vườn 
cây giống ngập úng, tan hoang… Bởi 
vậy người trong nghề vẫn thường nói 
“Trồng mai là một cuộc chơi, một thứ 
nghệ thuật, phải đam mê, kiên trì và 
chịu khó mới thành”.

Trải qua nhiều thăng trầm trong 
nghề, vườn mai vàng Phú Nam giờ đã 
nức tiếng gần xa. Mỗi thương phẩm 
mai vàng Yên Tử của anh Nam khi 
xuất bán ra thị trường đều được khách 
hàng, bạn chơi tín nhiệm, trân quý. 
Giá thành mai Yên Tử dao động từ 

một đến ba triệu đồng/cây lâu năm; 
từ 50 đến 200 nghìn đồng/cây giống 
và khoảng 200 nghìn đồng/100g hạt 
giống. Để có được những thành quả 
như bây giờ, anh Nam đã đầu tư khá 
nhiều công sức, trí tuệ, đặc biệt vào 
mỗi vụ hoa Tết trừ những công đoạn 
trẩy lá, phủ nilon tránh sương lạnh, 
thắp đèn ủ ấm cho cây phải cần đến 
nhân công địa phương, còn lại từ 
việc tỉa cành nhánh, đến ghép, chiết 
tạo các “thế” mai, “chi” mai cho từng 
chậu cây đều một tay anh Nam tự 
làm. Với anh, một cây mai đẹp phải có 
cành, nhánh phân chia thứ lớp, uyển 
chuyển, khỏe khoắn, bông nở đều, nụ 

bụ bẫm, lá non vừa nhú và phải thể 
hiện được ý nghĩa “nhụy âm dương, 
cành tứ quý”. “Nhụy âm dương” là 
biểu hiện đạo vợ chồng chung thủy, 
sắt son, đồng lòng bên nhau đến đầu 
bạc, răng long. “Cành tứ quý” là thể 
hiện bốn mùa trong năm, đại diện 
cho quỹ đạo một năm đầy tài lộc, may 
mắn, thịnh vượng... Thế nên trong quá 
trình chăm sóc mai, anh Nam luôn cố 
gắng tỉa tót, phô bày những thế, dáng 
mai đẹp nhất, không để cho đọt mai 
bị gãy hay sâu bọ tấn công, bởi người 
chơi mai quan niệm gãy đọt gắn liền 
với điềm không hay.

Trồng mai tuy vất vả nhưng cho 
thu nhập gấp ba, bốn lần các loại cây 
màu khác. Ở Phú Thọ, những người 
theo nghiệp trồng mai không nhiều. 
Bởi lẽ ngoài việc phải “thuộc lòng” 
kỹ thuât, quy trình chăm sóc, người 
theo nghiệp chăm mai cũng cần hội 
tụ đủ tài, đủ nghệ, có đôi tay khéo léo, 
con mắt nghệ thuật, tận tường phong 
thủy, ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong 
loài hoa này. Cây mai là tinh anh của 
đất trời và là biểu tượng cho cốt cách 
của người Việt Nam. Mai vàng rực sắc 
Xuân biểu trưng cho sự hưng vượng, 
khởi phát viên mãn trong năm mới.

 “

”

MAI BÍCH

Anh Bùi Phú Nam (khu 
4, xã Thanh Đình, thành 
phố Việt Trì) tỉ mẩn tuốt 
lá mai.

Hạt giống từ cây mai vàng Yên Tử 
mang lại giá trị kinh tế cao cho gia 
đình anh Nam sau mỗi vụ hoa Tết.

 Những chậu mai vàng Yên Tử 
vươn mình trong nắng sớm.

Đầu tháng 10 (âm lịch), nắng 
hanh hao, trời se lạnh, anh Bùi 
Phú Nam ở khu 5, xã Thanh 
Đình, thành phố Việt Trì đã tất 
bật hơn với các công việc chăm 
sóc vườn “Đại lão mai vàng” để 
có vụ hoa Tết bội thu. Từng gốc 
mai quý lần lượt được chủ vườn 
sốc khô, trẩy lá, chăm bón cẩn 
thận chỉ để canh cho mai đơm 
hoa, trổ lộc đúng dịp Tết Nguyên 
đán, biểu tượng cho cái đẹp, sự 
hưng thịnh, viên mãn ngay đầu 
năm mới.

Mai vàng Yên Tử - loài hoa 
mai được mệnh danh là “Đại 
lão mai vàng” bởi sức sống 
bền bỉ, kiên cường khi có 
thể sinh trưởng và phát triển 
trong điều kiện khắc nghiệt, 
giá lạnh trên dãy núi thiêng 
Yên Tử. Loài hoa này thường 
nở rộ vào dịp trong và sau Tết 
Nguyên đán. Mai vàng Yên 
Tử có vẻ đẹp riêng, lộc xanh 
biếc, bông hoa lớn nở thành 
từng chùm, sắc vàng đậm, 
năm cánh xòe rộng. Đặc biệt, 
khi tiết trời càng lạnh giá, hoa 
càng tỏa hương thanh khiết.
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LÊ HOÀNG

Cho đi là còn mãi
Vì “sức khỏe là tài sản vô giá” nên hành động chia sẻ, giúp đỡ công tác cứu chữa, 
giành lại sự sống, sức khỏe cho người bệnh càng trở nên ý nghĩa, nhân văn. Có những 
hình thức giúp đỡ bằng vật chất, động viên bằng tinh thần và cũng có những sẻ chia 
bằng chính những giọt máu hồng đang chảy từ trái tim nhân hậu. Bằng việc tham 
gia hiến máu tình nguyện, mỗi người đã gieo thêm những “hạt giống” của lòng nhân 
ái, nghĩa tình vào cuộc sống, góp phần tô đậm thêm nét đẹp truyền thống tương thân 
tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Mỗi người có ý thức hơn vì cuộc sống cộng đồng khi tham gia hiến máu 
tình nguyện.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa tại mỗi địa phương, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

,,

,,

Năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 
52 buổi hiến máu tình nguyện, 
vận động trên 17.000 lượt tình 
nguyện viên tham gia, tổng 
tiếp nhận 16.870 đơn vị máu 
(trong đó loại thể tích 350ml 
chiếm 35%), đảm bảo máu 
cho cấp cứu và điều trị. Giá trị 
công tác hiến máu tình nguyện 
đạt trên ba tỉ đồng.

“Ngân hàng” tình thương 
Đến nay, dù khoa học công nghệ 

nói chung và nền y học nói riêng đã 
có bước phát triển vượt bậc nhưng 
vẫn chưa thể có loại thuốc nào thay 
thế được máu trong cơ thể. Cách 
duy nhất để người bệnh được tiếp 
máu hoàn toàn là từ những người 
khoẻ mạnh hiến tặng. Do đó, đối với 
những người khỏe mạnh, máu luôn 
có sẵn và phục hồi nhanh trong cơ 
thể nhưng vô cùng quý giá đối với 
người bệnh và hoạt động điều trị 
bệnh. Bên cạnh đó, máu còn phục 
vụ việc phát triển kỹ thuật cao trong 
y học như mổ tim, ghép thận, ghép 
tuỷ... và dự phòng cho các thảm họa, 
an ninh, quốc phòng.

Với tinh thần tương thân tương 
ái, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại”, những cá nhân khỏe mạnh, 
tích cực tham gia phong trào hiến 
máu, hiến máu tình nguyện đã 
thành lập CLB Ngân hàng máu dự bị 
nhằm nêu cao tinh thần nhiệt huyết, 
trách nhiệm, xây dựng và tổ chức các 
chương trình, hoạt động hiến máu 
một cách nền nếp, an toàn, hiệu quả 
từ năm 2012. Từ chỗ chỉ có 24 thành 
viên khi mới thành lập, đến nay CLB 
đã có gần 100 thành viên tham gia. 
Trong một thập niên vừa qua, CLB 
đã vận động được trên 2.000 người 
hiến máu, hiến máu nhắc lại, tham 
gia hiến trên 2.000 đơn vị máu, trong 
đó gần 1.000 đơn vị máu được hiến 
trong tình huống khẩn cấp, cứu sống 
nhiều bệnh nhân nguy kịch vì thiếu 
máu. Hiện nay, CLB duy trì 25 thành 
viên thường trực, sẵn sàng hiến máu 
trong tình huống khẩn cấp.

Thấu hiểu những khó khăn khi 
gia đình có người cần được tiếp máu, 
khâm phục những cá nhân, những 

người hoàn toàn xa lạ nhưng sẵn 
sàng chia sẻ những giọt máu quý giá 
giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó 
khăn… chị Vũ Thị Hà (thành viên 
Câu lạc bộ Ngân hàng máu dự bị) 
đã tích cực tham gia hiến máu tình 
nguyện gần 30 lần. Chị Hà chia sẻ: 
“Hiến máu là hành động nhỏ nhưng 
ý nghĩa lớn, có thể mang lại cơ hội 
sống cho những người bệnh cần máu, 
hơn nữa, mỗi lần hiến máu cũng 
là một lần kiểm tra sức khoẻ, là cơ 
hội để “tích lũy” cho chính bản thân 
mình trong trường hợp cần thiết, do 
đó tôi thường xuyên tham gia hiến 
máu”. Không chỉ trực tiếp tham gia 
hiến máu nhiều lần, chị Hà còn tích 
cực vận động, tuyên truyền hoạt 
động hiến máu tình nguyện, tại đơn 
vị nơi chị công tác có hàng chục giáo 
viên tham gia hiến máu, nhiều người 
đã hiến máu trên 10 lần.

 Song song với hoạt động của 
CLB Ngân hàng máu dự bị, công 
tác tổ chức hiến máu, tiếp nhận 
máu trên địa bàn tỉnh luôn đảm 
bảo an toàn, cung cấp máu ổn định, 
thường xuyên phục vụ cấp cứu, điều 
trị trong tỉnh và điều tiết cho tuyến 
Trung ương. Qua đó đã hình thành 
lực lượng tình nguyện viên hiến máu 
ổn định ở các khu dân cư, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trở 
thành nguồn dự trữ máu sống.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần
vì cộng đồng

Những giọt máu tình nguyện 
hiến dâng sẽ đem lại cơ hội, nhân 
lên niềm tin, hy vọng cho những 
người bệnh kém may mắn. Niềm tự 
hào của những người hiến máu là 
khi biết được rằng ở đâu đó trên cuộc 
đời này, dòng máu của mình đang 

hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở 
của những người từng phải truyền 
máu, đã được cứu sống. Thời gian 
qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã làm 
tốt công tác tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương triển khai 
phong trào hiến máu tình nguyện, 
tuyên truyền, vận động hình thành 
được lực lượng tình nguyện viên 
hiến máu thường xuyên, hiến máu 
nhắc lại ổn định, phong trào hiến 
máu tình nguyện trở thành một nét 
đẹp văn hóa tại mỗi địa phương, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh.

Hoạt động hiến máu tình nguyện 
đã trở thành truyền thống tốt đẹp 
của Công ty CP Supe Phốt phát và 
Hóa chất Lâm Thao, được đông đảo 
người lao động nhiệt tình hưởng ứng. 
Đồng chí Lê Văn Hoằng - Chủ tịch 
Công đoàn Công ty chia sẻ: Hàng 
năm, Công ty vận động, tổ chức 
chương trình Ngày hội hiến máu 
tình nguyện của công nhân lao động, 
thu hút khoảng 430-450 tình nguyện 
viên là lãnh đạo, cán bộ, người lao 
động tham gia, đóng góp vào ngân 
hàng máu khoảng 400 đơn vị máu. 
Tại Công ty đã có nhiều người tham 
gia hiến máu trên 10 lần. Đây là một 
trong những nghĩa cử cao đẹp, mang 
tính nhân văn sâu sắc và đóng góp 
những giá trị thiết thực nhất tới cộng 
đồng, góp phần nâng cao ý thức “Tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; động 
viên tinh thần tự nguyện của người 
lao động trong phong trào hiến máu 
cứu người…

Là địa phương dẫn đầu trong 
phong trào vận động hiến máu tình 
nguyện, giai đoạn năm 2016 - 2021, 
huyện Tân Sơn đã vận động và tổ 
chức năm chương trình hiến máu 

tình nguyện, thu hút trên 5.000 
lượt tình nguyện viên tham gia, tiếp 
nhận trên 3.860 đơn vị máu. Năm 
2022, huyện tổ chức một chương 
trình hiến máu tình nguyện, thu hút 
1.500 tình nguyện viên tham gia, thu 
được gần 1.000 đơn vị máu, vượt chỉ 
tiêu được giao 47%. Nhiều đồng chí 
là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 
các xã đi đầu trong hoạt động hiến 
máu, tạo sức lan toả cho phong trào.

Hạnh phúc được chia sẻ - hạnh 
phúc nhân đôi, nỗi buồn được chia 
sẻ - nỗi buồn vơi đi một nửa. Từ việc 
tham gia hiến máu tình nguyện, 
không chỉ những người kém may 
mắn có thêm cơ hội được sống, được 
điều trị mà chính những người tham 
gia hiến máu cũng có thêm niềm tin, 
động lực để tiếp tục sống tốt, sống 
có ích cho xã hội. Đây là hành động 
thiết thực, góp phần quan trọng 
trong việc hiến máu cứu người, củng 
cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân 
tộc, góp phần xây dựng cuộc sống 
cộng đồng, tô thắm thêm những câu 
chuyện đẹp về mảnh đất, con người 
Trung du Phú Thọ.
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Ông Hán Trung Lại bên gốc cây lim cổ thụ trong rừng.

Trong tiết Xuân dịu ngọt, 
chúng tôi về xã Dị Nậu 
để được chiêm ngưỡng 

rừng lim xanh cổ thụ quý 
hiếm. Khu rừng khoảng hơn 
10ha với trên 300 gốc lim xanh 
do chín hộ dân, thuộc ba khu 
dân cư quản lý. San sát những 
cây lim đứng vững chãi, cây 
nào cũng xù xì to lớn, đường 
kính cỡ trên dưới một mét, cao 
vài chục mét. Cây nọ nối tiếp 
cây kia tạo thành tán rừng 
râm mát, tán cây dày đến độ 
những tia nắng mặt trời cũng 
không thể xuyên qua nổi tầng 
lá. Nhiều đời nay, người dân 
nơi đây luôn xem rừng lim là 
báu vật nên ra sức bảo vệ, giữ 
gìn nghiêm ngặt.

Từ UBND xã Dị Nậu đi 
qua các khu dân cư, men theo 
con đường rừng khúc khuỷu, 
gập ghềnh, sỏi đá lởm chởm, 
đi trên con suối Chày Cối nước 
chảy trong veo chừng vài trăm 
mét là nổi bật lên một màu 
xanh của đại ngàn - khu rừng 
lim xanh cổ. Bao quanh khu 
vực rừng lim xanh là người 
dân các khu dân cư 1, 3, 4 sinh 
sống. Được biết, từ xa xưa, 
người dân nơi đây đã đưa ra 
những quy định nghiêm ngặt 
để bảo vệ khu rừng như: Không 
được chặt cây, lấy củi, săn bắt 
thú, làm việc xấu trong khu 
rừng. Rừng có nhiều cây gỗ 
dù để khô nhưng không ai 
dám lấy về. Trẻ em cũng được 
ông bà, bố mẹ khuyên dạy rất 
kỹ, tuyệt đối không vi phạm 
những điều cấm kỵ để bảo vệ 
rừng xanh. Đặc biệt là khi vào 
rừng không được đốt lửa. Lim 
xanh là loài gỗ quý nên luôn 
là mục tiêu nhòm ngó của bọn 
lâm tặc nhưng nhờ có sự đoàn 
kết canh giữ, bảo vệ khu rừng 
nên khu rừng không bị kẻ xấu 
xâm hại.

Chiều muộn, ngồi dưới gốc 
lim già cổ thụ, cái cảm giác 
mát dịu ở đâu ùa tới, ai cũng 

thấy khoan khoái, dễ chịu. 
Ông Nguyễn Văn Trường - 
người được giao quản lý 50 cây 
lim xanh cho biết: Rừng lim 
xanh ở Dị Nậu có từ lâu đời, đã 
qua bao năm tháng, rừng lim 
luôn được người dân chăm sóc, 
bảo vệ như chính báu vật quý 
của bản thân mình. Hiện chưa 
có cơ quan chuyên môn nào 
xác nhận tuổi cây lim là bao 
nhiêu nhưng ông Trường được 
nghe các cụ cao tuổi trong xã 
kể lại, rừng lim có từ lâu lắm 
rồi, cách đây khoảng vài trăm 
năm. Còn ông Tạ Đình Hạp, 
trên 80 tuổi của xã thì bảo: Từ 
lúc tôi còn bé, rừng lim đã có 
rồi. Đến đời cha tôi, ông sinh 
ra rừng lim cũng đã như vậy.

Là bậc cao niên trong xã 
trông nom gần 40 cây lim quý, 
ông Hán Trung Lại nhớ lại: 
Trước đây, gần như toàn bộ 
khu vực rừng của xã này đều 
hoang vu, cây rừng bản địa 
nhưng quý nhất là lim xanh, 
không có người trông coi. Thấy 
lợi ích của cây lim xanh quý 
mang lại, năm 1985 
xã đã giao cho các hộ 
dân xung quanh trông 
nom, bảo quản. Đến 
năm 1989, gia đình ông 
Lại cùng tám hộ dân 
được UBND huyện, xã 
mời họp để triển khai 
công tác bảo tồn rừng 
lim xanh quý hiếm. 
Từ đó đến nay, hàng 
năm, chính quyền 
huyện Tam Nông, 
xã Dị Nậu thường 
xuyên phối hợp với 
Hạt Kiểm lâm huyện, 
cán bộ kiểm lâm địa 
bàn tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn các 
chủ rừng cùng nhân 
dân bảo tồn, phát 
triển rừng lim xanh 
quý hiếm.

Đồng chí Phùng 
Đức Toản- Hạt trưởng 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm 
huyện Tam Nông thường 
xuyên phối hợp với chủ 
rừng tuần tra bảo vệ rừng 
lim xanh.Trong

Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: 
Hạt Kiểm lâm tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
vận động người dân nâng cao 
ý thức trách nhiệm trong công 
tác quản lý, bảo vệ rừng trên 
địa bàn huyện nói chung và 
xã Dị Nậu nói riêng; phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng tăng cường công 
tác tuần tra, kiểm soát để 
phòng cháy chữa cháy rừng, 
xử lý kịp thời nếu có việc mua 
bán, khai thác, vận chuyển 
trái phép để giữ cho những 
cánh rừng lim xanh quý hiếm 
ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông 
luôn xanh mãi.

HOÀNG HƯƠNG

Một 
mùa Xuân mới với 

bao ước vọng đang về với mọi 
người, mọi nhà, không khí Xuân 

lan toả khắp cảnh vật, làng quê, tới 
cánh rừng lim xã Dị Nậu, huyện Tam Nông 

đầy nắng, gió, mang đến cho con người bầu 
không khí trong lành và màu xanh của sự 
sống sinh sôi, nảy nở... Người dân nơi đây 
biết ơn rừng, nương theo rừng để sống, 

quyết tâm bảo vệ rừng như báu vật 
từ ngàn đời xưa đến mãi mãi 

mai sau.
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Trong nửa đầu năm 2022, 
trước sự bùng phát mạnh 
mẽ của đại dịch COVID-

19  gây ra ảnh hưởng đến hoạt 
động và việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
Trước tình hình đó, Ban lãnh 
đạo Chi nhánh đã đưa ra những 
phương án khắc phục, duy trì 
hoạt động trên cơ sở đảm bảo 
an toàn về phòng, chống dịch 
bệnh, ưu tiên đảm bảo sức khỏe 
của cán bộ lên hàng đầu.

Ngay khi dịch bệnh cơ bản 
được kiểm soát, Chi nhánh 
đã nhanh chóng ổn định tình 
hình tổ chức và tiếp nối lại các 
chương trình, kế hoạch công 
tác; đồng thời bố trí nguồn lực 
hợp lý để triển khai nhanh, 
gọn, hiệu quả các hoạt động 
nghiệp vụ BHTG; nỗ lực hoàn 
thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã 
đề ra.

Trước sự quyết tâm, đồng 
lòng, hết mình vì nhiệm vụ 
chung của tập thể cán bộ, người 
lao động Chi nhánh, tính đến 
ngày 30/11/2022, Chi nhánh 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế được giao 
trong năm 2022. Cụ thể:

Về công tác cấp và thu 
hồi Chứng nhận BHTG: 
Thực hiện theo đúng quy định, 
hướng dẫn của BHTGVN, 
đảm bảo đầy đủ về mặt hồ 
sơ pháp lý và đúng thời gian 
quy định. Trong năm 2022, 
hoàn thành thủ tục trình cấp 
lại 01 chứng nhận tham gia 
BHTG (CNTGBHTG), cấp 01 
bản sao CNTGBHTG; Thu hồi 
08 CNTGBHTG và 01 bản sao 
CNTGBHTG.

Về công tác thu phí 
BHTG của các tổ chức tham 
gia BHTG trên địa bàn quản 
lý: Chi nhánh luôn theo dõi, 
đôn đốc, thực hiện tính và thu 
phí đầy đủ đối với 100% các tổ 
chức tham gia bảo hiểm tiền 
gửi được phụ trách. Tính đến 
30/11/2022, Chi nhánh đã hoàn 
thành 04 kỳ thu phí bảo hiểm 
tiền gửi đối với 100 QTDND 
trên địa bàn, đạt 100% kế 
hoạch năm. Thống kê tổng số 
phí phải thu trong năm 2022 
ghi nhận tốc độ tăng trưởng 
đạt 15% so với năm 2021, đây 
là con số mang nhiều dấu hiệu 
khả quan, thể hiện sự hồi phục 
nền kinh tế sau khi dịch bệnh 
được kiểm soát, đồng thời là tín 
hiệu tích cực đối với hoạt động 
các tổ chức tham gia BHTG 
trên địa bàn.

Về công tác giám sát từ 
xa: Giám sát 100% QTDND 
tham gia BHTG trên địa bàn 
Chi nhánh quản lý, đồng thời 
tăng cường giám sát đối với các 
QTDND thuộc nhóm rủi ro cao, 
quy mô lớn, địa bàn phức tạp 
nhằm hạn chế rủi ro xảy ra. 
Thực hiện đầy đủ, đúng quy 
định việc lập báo cáo thu nhận 
thông tin, tăng cường mối quan 
hệ hợp tác với NHNN, Thanh 
tra giám sát NHNN Chi nhánh 
các tỉnh trên địa bàn quản lý.

Về công tác kiểm tra tại 
chỗ: Với sự nỗ lực, quyết tâm 
và lên kế hoạch thực hiện cụ 
thể, chi tiết, linh hoạt và phù 
hợp với tình hình nhân sự thực 
tế trong từng tháng nên đến hết 
tháng 9 năm 2022, Chi nhánh 
đã hoàn thành kế hoạch kiểm 
tra năm 2022 (trước thời hạn 
03 tháng). Cụ thể: Hoàn thành 
kiểm tra 22/22 QTDND theo 
kế hoạch được giao năm 2022; 
06/06 QTDND theo chỉ đạo của 
Thống đốc NHNN trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và 
thành phố Hải Phòng; phối hợp 
kiểm tra trên diện rộng đối với 
02 Chi nhánh và 04 phòng giao 

Vượt qua khó khăn, xuất sắc 
hoàn thành nhiệm vụ

HUYỀN TRANG
 Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ

Trong năm 2022, trước những hệ lụy do đại dịch COVID-19 gây ra, nền kinh tế và đời sống, sức khỏe của nhân dân đã 
phải gánh chịu những tác động tiêu cực trong một thời gian dài. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), tập thể Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc 
Bộ (Chi nhánh) đã đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

truyền thông địa phương.
Tính đến hết tháng 

11/2022, Chi nhánh có 26 bài 
viết được đăng trên các báo, 
tạp chí, website BHTGVN và 
05 bài đăng trên Báo Phú Thọ. 
Ký Hợp đồng tuyên truyền 
với các cơ quan truyền thông, 
báo chí trên địa bàn tuyên 
truyền, đăng tải thông tin 
tuyên truyền về chính sách 
và hoạt động BHTG: Báo Phú 
Thọ, Đài PT-TH Phú Thọ, Đài 
PT-TH Yên Bái; lồng ghép 09 
cuộc tuyên truyền tại Đại hội 
thường niên của 02 QTDND 
trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
và 07 chương trình của các Tổ 
chức chính trị - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; 
triển khai thành công Hội nghị 
tuyên truyền chính sách BHTG 
tới người gửi tiền tại QTDND 
thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú 
Thọ theo kế hoạch đã đăng ký 
với BHTGVN; hoàn thành lắp 
đặt pano tuyên truyền chính 
sách BHTG tại 31 QTDND 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 
Hoàn thành giám sát tuyên 
truyền chính sách BHTG tại 
các bưu cục, bưu điện – văn hóa 
xã thuộc hệ thống VNPOST 

năm 2022 tại 02 tỉnh Vĩnh 
Phúc và Lào Cai.

Về công tác Đảng, đoàn 
thể: Cùng với các kết quả trong 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, hoạt động Đảng, đoàn thể 
trong năm 2022 cũng đạt được 
những thành tích nhất định. 
Tiêu biểu là các hoạt động: 
Chi bộ Đảng triển khai Kế 
hoạch học tập chuyên đề năm 
2022 thông qua tổ chức chương 
trình: Hành trình Về nguồn tại 
tỉnh Sơn La (Đền thờ Bác Hồ, 
tượng đài Bác Hồ, Nhà tù Sơn 
La). Công đoàn cơ sở tổ chức kỷ 
niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 
Chương trình tọa đàm “Vươn 
xa phụ nữ Việt” nhân kỷ niệm 
92 năm ngày phụ nữ Việt Nam 
20/10; khuyến khích đoàn viên 
tham gia các phong trào thi 
đua do Công đoàn BHTGVN 
phát động, kết quả đạt được: 
01 giải nhì cuộc thi viết “Hãy 
nói lời cảm ơn” do Công đoàn 
BHTGVN phát động nhân dịp 
ngày Quốc tế phụ nữ  8/3; Giải 
nhất đôi nam tennis; giải ba 
đôi nam cầu lông Hội thao 
chào mừng 20 năm thành lập 

Vinh danh 
“Chiến 
sĩ thi đua 
cơ sở” tại 
Hội nghị 
triển khai 
nhiệm vụ 
đầu năm.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHTG tại QTDND 
Thanh Thủy.

Công đoàn BHTGVN. Chi 
đoàn thanh niên phát động 
và tổ chức chương trình thiện 
nguyện “Áo ấm mùa Đông trao 
quà đón Xuân” tại xã Thu Cúc, 
huyện Tân Sơn; tổ chức “Đêm 
hội trăng rằm” cho con cán bộ 
Chi nhánh; phối hợp với Công 
đoàn cơ sở thực hiện chương 
trình an sinh xã hội, trao quà 
cho các em nhỏ đang điều trị 
bệnh hiểm nghèo tại Bệnh 
viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian tới, Chi 
nhánh sẽ phát huy kết quả 
đã đạt được, tiếp tục nỗ lực 
và quyết tâm hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, đóng 
góp tích cực trong việc bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
người gửi tiền, góp phần duy 
trì sự ổn định của hệ thống 
các tổ chức tín dụng, đảm bảo 
sự phát triển an toàn lành 
mạnh của hoạt động ngân 
hàng, thực hiện tốt vai trò là 
điểm tựa, là người đồng hành 
đáng tin cậy của hệ thống 
các tổ chức tín dụng và người 
gửi tiền trên địa bàn được giao 
quản lý.

dịch trực thuộc của Ngân hàng 
TMCP Hàng Hải trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tổ 
chức trao đổi nghiệp vụ công 
tác kiểm tra, đặc biệt chú trọng 
các nội dung kiểm tra theo chỉ 
đạo của Thống đốc NHNN.

Về công tác theo dõi, 
kiểm tra và xử lý đối với 
các tổ chức tham gia BHTG 
hoạt động yếu kém: Thường 
xuyên theo dõi nắm bắt thông 
tin của QTDND có vấn đề 
thuộc địa bàn Chi nhánh quản 
lý. Thực hiện công tác tổng 
hợp, lập báo cáo tình hình các 
QTDND có vấn đề gửi Ban chỉ 
đạo theo quy định.

Về công tác thông tin 
tuyên truyền: Trong năm 
2022, Chi nhánh tiếp tục đa 
dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền nhằm tối đa lượng công 
chúng, người gửi tiền được tiếp 
cận, hiểu sâu hơn về chính 
sách BHTG, từng bước đưa 
chính sách BHTG đi vào cuộc 
sống. Hệ thống tin, bài cùng 
các sản phẩm truyền thông 
chính sách và hoạt động bảo 
hiểm tiền gửi thường xuyên 
được cập nhật, đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của 
BHTGVN và các phương tiện 

Kiểm tra trực tiếp tại QTDND xã Lưu Kiếm, Hải Phòng (theo 
chỉ đạo của Thống đốc NHNN).

CHI NHÁNH BHTGVN KHU VỰC TÂY BẮC BỘ:
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Báo cáo của Ban chỉ 
đạo 389 tỉnh Phú 
Thọ, hết tháng 10 

năm 2022, thông qua hoạt 
động kiểm tra, kiểm soát, 
các lực lượng chức năng 
và các ngành thành viên 
BCĐ 389 đã phát hiện, xử 
lý 1.693 lượt vụ vi phạm, 
thu phạt nộp ngân sách 
nhà nước trên 54,9 tỉ đồng 
(trong đó, tiền xử phạt vi 
phạm hành chính 17,6 tỉ, 
tiền bán hàng tịch thu trên 
3 tỉ và tiền truy thu thuế 
34,2 tỉ đồng).

Các vụ vi phạm tập 
trung chủ yếu vào các 
ngành hàng như: Nhóm 
hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, 
dược liệu, vị thuốc y học 
cổ truyền, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, vi phạm 
hành chính trong các lĩnh 
vực thuế, giá, an toàn thực 
phẩm, xăng dầu…

Những tháng cuối năm 
là thời điểm các doanh 
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loại hàng hóa thiết yếu và 
hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực thương mại điện 
tử, nếu không được kiểm 
soát tốt sẽ gây thất thu cho 
ngân sách nhà nước, tác 
động xấu tới môi trường 
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 Năm 2022, mặc dù nền 
kinh tế của tỉnh gặp 
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hóa, dịch vụ theo đúng giá 
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tượng, mặt hàng, nhận diện 
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lận thương mại, hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, hàng không đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm.

Tiếp tục đổi mới, nâng 
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trò thành viên Ban chỉ đạo 
389 tỉnh; gắn trách nhiệm 
người đứng đầu và xử lý 
nghiêm nếu để xảy ra buôn 
lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả, vi phạm an toàn 
vệ sinh an toàn thực phẩm 
phức tạp, nghiêm trọng, kéo 
dài, không có giải pháp khắc 
phục. Xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật các 
trường hợp bao che, dung 
túng, tiếp tay cho buôn lậu, 

gian lận thương mại và 
hàng giả.

Chủ động xây dựng 
kế hoạch, phương án hoạt 
động, tham mưu cho Ban 
chỉ đạo 389 tỉnh và UBND 
tỉnh ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật, thành 
lập các đoàn kiểm tra liên 
ngành, kiểm tra, kiểm soát 
các mặt hàng, nhóm hàng 
thiết yếu có nhu cầu tiêu 

dùng cao, ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống, sức khỏe 
nhân dân theo diễn biến 
thị trường. Trước mắt, bám 
sát địa bàn, nắm chắc tình 
hình, tổ chức triển khai có 
hiệu quả kế hoạch cao điểm 
phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả, 
giữ ổn định thị trường trong 
dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023.

Đội QLTT số 3 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đội QLTT số 8 phối hợp cơ quan chức năng tổ chức giám sát 
tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Đội QLTT số 6 kiểm tra cơ sở bán thuốc tân dược.

Lực lượng QLTT kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn mác hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Đẩy mạnh chống buôn lậu,  
hàng giả và gian lận thương mại

HÀ THANH BÌNH
Phó Cục trưởng Cục QLTT Phú Thọ



cầu Xuân
hững ngày này, không khí mùa xuân đã về trên công Ntrường cầu Vĩnh Phú - cây cầu nối nhịp bờ vui giữa hai 
tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với khí thế thi đua lao 

động sôi nổi, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang quyết tâm đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ và 
thông xe kỹ thuật trước thời hạn so với kế hoạch.

Bắc nhịpBắc nhịp
Dự án cầu Vĩnh Phú bắc qua 
sông Lô nối thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ với huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc được 
khởi công từ tháng 12 năm 
2021.

Cầu Vĩnh Phú 
có chiều dài 
hơn 509m, tổng 
vốn đầu tư trên 
540 tỷ đồng. 
Trong đó, cầu 
chính dài 290m, 
cầu dẫn phía 
tỉnh Phú Thọ 
dài hơn 70m, 
cầu dẫn phía 
tỉnh Vĩnh Phúc 
dài hơn 148m.

Cầu Vĩnh Phú được 
thiết kế với 4 làn xe 
cơ giới, bề rộng mặt 
cầu chính 19m, mặt 
cầu dẫn 16,5m. 
Hiện dự án đang 
được các nhà thầu 
huy động tối đa 
nhân lực, phương 
tiện máy móc thi 
công các hạng mục.

Các trụ 
chuyển tiếp 
nối cầu Vĩnh 
Phú với 
đường dẫn 
bên phía địa 
phận tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Trên những trụ 
cầu đang xây 
lắp, âm thanh 
rộn rã của tiếng 
máy cùng sự 
phấn khởi của 
công nhân thi 
công tạo nên 
thanh âm ngày 
mới.

Dự án cầu 
Vĩnh Phú là dự 
án trọng điểm, 
quan trọng 
trong kế hoạch 
phát triển kinh 
tế - xã hội 5 
năm từ 2021-
2025 của tỉnh 
Phú Thọ và 
Vĩnh Phúc.

Việc xây dựng cầu Vĩnh Phú không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, rút ngắn thời gian lưu thông, bảo 
đảm an toàn giao thông, kết nối giao thương, phát triển kinh tế vùng mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết, mối 
quan hệ bền chặt, keo sơn giữa nhân dân tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

cầu XuânTÚ ANH

Những người công nhân tập 
trung cao độ cho công việc 
của mình.

Với khí thế hăng 
hái, quyết tâm tăng 
tốc ngay từ những 
ngày đầu năm, dự 
kiến cầu Vĩnh Phú 
sẽ hoàn thành, đưa 
vào khai thác sử 
dụng vào quý III 
năm 2023, sớm hơn 
kế hoạch 5 tháng.

Trụ T3 thuộc 
địa phận tỉnh 
Phú Thọ vừa 
được đơn vị thi 
công đổ xong bê 
tông mặt cầu, 
đang tiến hành 
xây dựng các 
trụ chuyển tiếp.
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Công ty hiện đang 
quản lý, vận hành 
193 hồ chứa, 251 

trạm bơm, 1.168 công trình 
đập dâng, đập tạm, phai 
chắn và trên 2.000km kênh, 
mương, đường ống các loại. 
Năm 2022 là năm đặc biệt 
khó khăn do dịch bệnh 
COVID-19 và biến đổi khí 
hậu đã tác động không nhỏ 
đến điều kiện hoạt động 
của Công ty. Trong khi đó 
giá vật tư, nguyên liệu đầu 
vào tăng cao, hệ thống công 
trình xuống cấp, mực nước 
các hồ chứa, các triền sông 
cạn kiệt. Trước tình hình 
như vậy, Công ty luôn xác 
định chủ động ứng phó linh 
hoạt với biến đổi khí hậu và 
an toàn dịch bệnh để phục 
vụ sản xuất nông nghiệp tốt 
nhất.

Năm 2022, Công ty đã 
đảm bảo tưới tiêu cho gần 
54.000ha đất nông nghiêp, 
diện tích tiêu lưu vực trên 
66.000ha. Cùng với công tác 
tưới tiêu phục vụ sản xuất, 
Công ty còn quan tâm đến 
công tác phòng chống lụt 
bão để bảo vệ tính mạng, tài 
sản nhân dân và các công 
trình thủy lợi, các công trình 
trọng điểm của Nhà nước. 
Cùng với đó, Công ty luôn 
đảm bảo đủ việc làm và thu 
nhập ổn định cho trên 500 
lao động. Các tổ chức chính 
quyền, đoàn thể của Công 
ty hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đồng hành cùng “tam nông”

Theo dự báo của cơ quan 
chuyên môn, thời tiết năm 
2023 diễn biến phức tạp, 
nguồn nước cho vụ Chiêm 
Xuân có nguy cơ thiếu hụt. 
Do vậy, CBCNLĐ Công ty 
luôn nêu cao tinh thần chủ 
động, ứng phó kịp thời, hạn 

chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại do thiên tai có thể 
gây ra.

Công ty đã sớm triển 
khai thực hiện các giải pháp 
cấp bách thích ứng với tình 
hình thiếu hụt nguồn nước 
phục vụ gieo cấy và xây 

dựng phương án cấp nước 
phòng, chống hạn hán vụ 
Chiêm Xuân 2022-2023, 
đảm bảo phục vụ sản xuất 
cho gần 32 nghìn ha. Theo 
đó, các xí nghiệp thủy nông 
đã huy động lực lượng tiến 
hành bảo dưỡng, sửa chữa 
toàn bộ hệ thống máy móc 
tại các trạm bơm, nạo vét 
các cửa lấy nước, hệ thống 
kênh mương và các công 
trình phụ trợ thuộc công 
trình hồ đập để đảm bảo 
an toàn hồ chứa, tích nước 
phục vụ sản xuất. Đối với 
các hồ chứa không còn đủ 
nước tưới tự chảy, Công ty 
đã lập phương án lắp đặt 
máy bơm dã chiến hoặc máy 
bơm dầu để bơm hút lượng 
nước còn lại trong hồ, khơi 
thông dòng chảy lấy nước 
từ các khe rạch, ao, suối… 
để dẫn nước bơm cho những 
diện tích cần phục vụ. Đối 
với các trạm bơm bị bồi lấp 
bể hút, mực nước thấp hơn 
giỏ bơm, Công ty nạo vét các 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song nông nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng, đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có được như vậy là nhờ một phần đóng 
góp không nhỏ của những người làm công tác thủy lợi, trong đó có tập thể cán bộ, công nhân, 
lao động (CBCNLĐ) Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ luôn nỗ 
lực, sát cánh, đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đất Tổ.

bể hút, cửa khẩu, nối dài 
ống hút, hạ thấp cao trình 
đặt máy lắp, đồng thời bám 
sát khung lịch gieo cấy của 
các huyện để bơm nước phục 
vụ sản xuất.   

Ông Nguyễn Hùng Sơn- 
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 
Công ty cho biết: “Xác định 
phục vụ sản xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu trong sản 
xuất, kinh doanh của Công 
ty, ngay từ đầu năm, dựa 
vào dự báo của Đài khí 
tượng thủy văn khu vực Việt 
Bắc, Công ty đã nhận định, 
dự đoán tương đối chính 
xác diễn biến khí hậu thủy 
văn nên đã có nhiều biện 
pháp chỉ đạo, có phương án 
cụ thể đến từng hạng mục 
công trình. Công ty đã cải 
tạo, nâng cấp nhiều công 
trình, tập trung sửa chữa 
máy móc, thiết bị, nạo vét 
cửa khẩu, huy động nhân 
lực đảm bảo tưới tiêu. Đặc 
biệt, Công ty đã khắc phục 
khó khăn, mở rộng địa bàn 
hoạt động, nâng cao năng 
lực phục vụ để ngày càng 
có nhiều diện tích trên địa 
bàn được tưới tiêu chủ động, 
góp phần tích cực phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới của tỉnh”.

  HÀ LINH

Công nhân Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình 
thủy lợi Phú Thọ chuẩn bị bơm nước phục vụ gieo cấy vụ Chiêm 
Xuân 2023.

Để từng bước đưa hoạt động 
sản xuất, kinh doanh các mặt 
hàng nông lâm thủy sản đi 

vào nền nếp; năm 2023, Chi cục Quản 
lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản xác định sẽ tăng cường công tác 
quản lý, kiểm tra, giám sát để kịp 

Cán bộ Chi Cục quản lý chất lượng Nông, lâm, Thủy sản kiểm tra, giám sát chất 
lượng sản phẩm của Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã (Lâm Thao).

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các 
trường hợp vi phạm trong sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Các 
nội dung cụ thể:

Giám sát chất lượng, cảnh báo 
nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm: 
Tăng cường công tác lấy mẫu, kiểm 
nghiệm, phân tích nguy cơ về an 
toàn thực phẩm để kịp thời phát 
hiện, cảnh báo, truy xuất nguồn gốc, 
thu hồi và xử lý triệt để theo quy 
định. Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 
tỉnh trước khi đưa ra thị trường tiêu 
thụ và sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản từ bên ngoài đưa vào tỉnh tiêu 
thụ. Đối tượng giám sát tập trung 
vào các vùng sản xuất tập trung, 

làng nghề, chợ dân sinh, cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh…

Công tác kiểm tra, hậu kiểm an 
toàn thực phẩm: Tăng cường công 
tác kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 
về an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu 
quả hoạt động kiểm tra liên ngành về 
an toàn thực phẩm, bảo đảm không 
chồng chéo, không trùng lắp, không 
gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh.

Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản

NGUYỄN MẠNH HÙNG
Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Giám sát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Thọ Sơn, thành phố Việt Trì.

Đồng hành cùng “tam nông”

Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản
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Mùa Đông trong tôi 
lan tỏa cảm giác: 
“Bếp lửa bập bùng 

như nỗi nhớ dây dưa”. Bếp 
lửa như tụ hội tâm điểm 
của tình người trong những 
ngày rét giá. Những gốc 
tre khô nỏ được bố tôi đánh 
sẵn, phơi từ những ngày Hè 
nóng bức, cháy thật đượm…

Tiếng nổ lách tách của 
vỏ tre, rễ tre cháy thật vui. 
Thân tre ngã xuống để lấy 
cái bền, dẻo dai làm đủ 
thứ việc từ dựng nhà, kèo 
cột đến đan thúng, đan rá 
rồi võng tre. Nghĩa là tre 
vẫn sống đời mình cạnh đời 
người, chỉ có gốc tre là chết, 
nhưng chết để tỏa hơi ấm 
cho người…

Lửa ấm mùa Đông ở 
vùng cao khi người nói với 
người bằng giọng sương, 
giọng khói. Khi những luống 
rau cải vẫn trổ những đọt 
nắng vàng, ươm nắng vàng, 
gieo nắng vàng. Để rồi lá thì 
xanh, cành thì trắng reo lên 
trong chảo mỡ sôi đem lại 
bữa cơm xuýt xoa nóng hổi. 
Cho má em bé thêm hồng, 
cho tóc con gái bản thêm 
mượt, cho cái chữ gập ghềnh 
đến lớp thêm tươi của màu 
mực…

Lửa ấm mùa Đông của 
người miền biển, hình như 
nước biển mùa này bốc hơi 
và ấm hơn chăng khi con 
sóng nhuộm màu chì, màu 

tro nặng trịch. Bát nước 
mắm nguyên chất màu 
cánh gián đưa lại ngọn lửa 
ấm trong lòng để bắp tay, 
vòng ngực cuồn cuộn kéo 
cả biển về nhà trong những 
mắt lưới ánh lân tinh như 
lấp lánh ánh lửa mùa Đông 
của biển. Và mẹ ta đã bày 
ra những con cá, con tôm 
còn búng lách tách, roi rói 
trong cái căm căm rét giá 
ngày Đông của người đi 
chợ: “Chao ôi! Cá tôm sao 
mà tươi ngon nhìn đã sướng 
mắt ấm cả lòng!”.

Lửa ấm mùa Đông phố 
thị khi lá bàng ngã màu 
đỏ ối như một tàn lửa còn 
giăng mắc trên cây. Hun 
hút những ngõ phố dài với 
tiếng rao của người bán 
hàng rong. Lại nhớ cái 
cảnh bạn bè chụm đầu vào 
nhau bên những cái lò than 
nướng bắp ngô, củ khoai hôi 
hổi nóng. Dường như mùa 
Đông tan đi trong những 
quà mọn từ quê ra phố ấy. 
Và Đông cũng là dịp để ta 
khoe bao màu áo len, áo 
rét với những sắc màu tưng 

bừng để: “Áo đỏ em đi giữa 
phố đông/ Cây xanh như 
cũng ánh theo hồng/ Em đi 
lửa cháy trong bao mắt...” 
(Vũ Quần Phương- Áo đỏ)

Lửa ấm mùa Đông xua 
đi cảm giác ẩm ướt mù 
sương. Và sợ nhất là ẩm 
cả hồn người, mốc cả lòng 
người bởi sự xa cách, lãnh 
cảm như muốn ru rú co 
cụm. Lửa ấm mùa Đông 
như mời gọi ta xích lại gần 
nhau hơn, trải lòng với nhau 
hơn. Và nắng Đông thì mới 

ra ràng. Một sóng sánh mìn 
mịn, một óng ánh rỡ ràng, 
một lung linh tươi thắm. Nó 
như là nắng mật ong, thứ 
mật lìm lịm ngọt như mật 
khoai lang nướng...

Lửa ấm mùa Đông hoài 
niệm cho ta sống chậm để 
nếm thấm và nghe được cả 
những âm thanh vô hình để 
hiểu thấu rõ hơn giá trị cuộc 
sống của tươi non của ấm 
áp, cứ lằng lặng ngấm vào 
mình như một năng lượng 
mới. Tôi lại chợt nhớ hai 
câu thơ của Xuân Diệu: “Đã 

Tản văn  NGUYỄN NGỌC PHÚ

nghe rét mướt luồn trong 
gió/ Đã vắng người sang 
những chuyến đò”. Sự nhạy 
cảm tế vi động lòng ấy giúp 
ta như một điểm tựa mà lửa 
ấm là chất xúc tác là thứ gia 
vị điểm tô không hời hợt sao 
nhãng...

Lửa ấm mùa Đông, tôi 
lại nhớ đến bà tôi. Chao ôi, 
một đời người có hai lần làm 
con trẻ khi cái tuổi đã nhớ 
nhớ, quên quên. Bà chống 
rét bằng trầu cay đầm đậm 
và bát nước chè xanh sánh 
vàng bốc hơi hôi hổi khói.

Nhớ lắm những mùa 
Đông rơm rạ của nông thôn 
trong cái ổ rơm ngày xưa: 
“Rơm bọc tôi như kén bọc 
tằm/ Tôi thao thức trong 
cái mật ong đồng ruộng” 
(Nguyễn Duy- Hơi ấm ổ rơm). 
Những buổi chiều trên đồng 
sau vụ gặt là ngổn ngang 
những đám khói của: “Trẻ 
con đốt khói đồng hun chuột/ 
Cánh diều mắc cạn dưới vòm 
tre”. Khói thật thơm, thơm 
mùi cá đồng nướng mà cho 
đến bây giờ tóc tôi ngả sang 
sợi bạc vẫn còn vấn vương. 
Cái mùi khói đã nhuộm vào 
da thịt mình không thể bóc 
ra được, đã ngấm vào ký ức 
mình bịn rịn, chập chờn cả 
trong mơ. Và cả khói sóng 
nữa, khói của sông, của biển, 
của thung lũng vùng cao cứ 
vun vào tôi, cứ nâng nhẹ 
bổng tôi lên vừa chơi vơi vừa 
đầm đậm, lan tỏa...   

Lửa ấm mùa Đông…



Công ty cổ phần
Đầu tư và Thương mại VTH
Địa chỉ: Đường Vũ Thê Lang - P. Thanh Miếu -  TP. Việt Trì - T. Phú Thọ
Điện thoại: 02103.865.678 - 0336.392.383
Website: vth.jsc.company@gmail.com

Tổ chức sự kiện
- Tổ chức sự kiện Văn hóa - Xã hội 
- Cung cấp thiết bị âm thanh - ánh sáng 
- Thiết kế, thi công sân khấu, rạp sự kiện

Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Cung cấp các vật liệu thép xây dựng:
   Ống hộp, vật tư công nghiệp

- Gà muối
- Thịt hun khói: 
   Bắp bò, Tai heo, Chân giò…

Cung cấp thực phẩm sạch
Green Foods

Chuyên cung cấp:

Liên hệ ngay để được giá ưu đãi tốt nhất !

02103.865.678 – 0336.392.383
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