
CÔ QUAN CUÛA ÑAÛNG BOÄ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM TÆNH THAÙI BÌNH
TIEÁNG NOÙI CUÛA ÑAÛNG BOÄ, CHÍNH QUYEÀN VAØ NHAÂN DAÂN THAÙI BÌNH

Xuân Quý MãoXuân Quý MãoXuân Quý Mão

2023



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI

Tầng 10-11-12 Số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng,
TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai , Việt Nam.

ĐT: 0269 2222 285.

Tầng 2 Tòa nhà SADORA,
Số 2 Đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, Việt Nam.

ĐT: 028 3636 4302/ 4304/ 4305.

Văn phòng đại diện tại Phnôm Pênh
Số 43 Đường 105, Phường Boeung Prolit,

Quận 7 Makara, Thủ Đô Phnôm Pênh,
Campuchia.

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí MinhVăn phòng Tổng quản tại Gia Lai
KCN Tam Hiệp,

H. Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam,
Việt Nam.

Trụ sở chính





3TẾT QUÝ MÃO 2023

Tổng biên tập:
HOÀNG MINH SƠN
Phó Tổng biên tập:
HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA

Thư ký tòa soạn:
VŨ NGUYÊN BÌNH

Ảnh bìa:
THÀNH TÂM

TÒA SOẠN
13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ
www.baothaibinh.com.vn

E-MAIL:
tsbaothaibinh@gmail.com

Sắp chữ điện tử và bình bản tại Báo Thái Bình. In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình. 
Giá bạn đọc thường xuyên: 8.400 đồng - Giá bán lẻ: 45.000 đồng.

THAY CHO CÁC SỐ 
8744 ĐẾN 8749 VÀ SỐ THÁI BÌNH CHỦ NHẬT 786

TRONG SỐ NÀY

Chúc Mừng Năm Mới2023Xuân Quý Mão

10

14

28

16+17

48

12+13Mùa xuân
ơn Đảng, 
ơn Bác Hồ

Bước đột phá 
 
công tác đảng
NÂNG TẦM

Phần mềm 
“Sổ tay đảng viên điện tử”

Xứng đáng 
với niềm tin, 
sự kỳ vọng
của nhân dân

Vươn mình 
thu hút 
đầu tư

THÁI BÌNH

Giáo dục mũi nhọn
Một năm 
gặt hái

Gặt hái nhiều thành quả 
trong điều kiện 
bình thường mới

VĂN HÓA, THỂ THAO 
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan khu công nghiệp 
Liên Hà Thái, ngày 8/5/2022.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THÁI BÌNH (NGÀY 8/5/2022)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường (Tiền Hải).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với nhân dân xã Nam Cường (Tiền Hải).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh 
tham quan khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh 
thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố 
Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh 
thăm Trung tâm điều khiển Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện 
Thái Bình 2.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai trương Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn 
công tác của tỉnh làm việc với chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn 
công tác của tỉnh làm việc với chính quyền tỉnh Chungcheongbuk.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác 
của tỉnh làm việc với Tập đoàn Satake (Nhật Bản).

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác 
của tỉnh làm việc với Công ty Tokyo Gas (Nhật Bản).

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh 
làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh 
dự tọa đàm doanh nghiệp tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp).
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Ngô Đông Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Cùng với cả nước, Thái Bình hân hoan chào 
đón xuân Quý Mão trong niềm phấn khởi, tự 
hào đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 
của năm 2022. Vững tin bước vào năm mới với 
khát vọng mới, khí thế mới, với niềm tin được 
củng cố, bản lĩnh được tôi luyện qua những 
cam go, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Thái Bình phát huy cao độ tinh thần 
đoàn kết, nỗ lực vượt bậc, triển khai đồng bộ, 
quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm 
bứt phá vươn lên, xây dựng quê hương nhanh 
chóng phồn vinh, giàu đẹp.

Nhớ lại những ngày này một năm trước, 
chúng ta bước vào năm 2022, xuân Nhâm 
Dần với quyết tâm cao, kỳ vọng sẽ nhanh 

chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ để bù đắp 
cho những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, 
đồng thời phấn đấu nhanh chóng đạt được nhiều 
kết quả mới, tạo đà, tạo nền tảng vững chắc hướng 
đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra. Ngay 
từ đầu năm, với khí thế vươn lên, nhiều hoạt động 
sôi nổi như Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về 
thăm Thái Bình, lễ ra quân đầu năm đầy khí thế 
của cộng đồng doanh nghiệp... đã khơi dậy ý chí 
quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khởi 
đầu cho nhiều chương trình, kế hoạch hướng tới 
những thành quả, những kỳ tích phát triển mới.

Tuy nhiên, ngay sau tết Nguyên đán, thiên tai, 
dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với ảnh hưởng 
của tình hình thế giới, khu vực, giá nhiên liệu, vật 
tư, nhiều loại hàng hóa thiết yếu tăng cao... đã tác 
động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, đời sống của nhân dân và việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song, tiếp 
tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 
2021, chúng ta đã tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, 
vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung phòng, 
chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 

đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp với những con 
số ấn tượng cho thấy bước tiến vượt bậc của Thái 
Bình trong năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh (GRDP) tăng 9,52% so với năm 2021, đứng 
thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông 
Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh 
có sự phục hồi rõ nét, phát triển toàn diện, vững 
chắc, đồng đều ở cả 3 khu vực. Sản xuất nông 
nghiệp đạt kết quả tốt, nhất là khu vực trồng trọt 
tăng 2,5%. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp 
đã phát huy hiệu quả tích cực. Hết năm 2022, Thái 
Bình có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ 
đồng, trong đó thu nội địa đạt mốc 12.000 tỷ đồng. 
Đầu tư công giữ vững thành tích là năm thứ ba liên 
tiếp nằm trong tốp dẫn đầu cả nước.

Mặc dù nguồn lực có hạn, còn phải hoàn trả 
nhiều khoản nợ xây dựng cơ bản trước đây nhưng 
tỉnh đã triệt để thực hành tiết kiệm, vừa bảo đảm 
nguồn lực cho các nhu cầu kinh tế - xã hội vừa 
huy động nguồn lực bên ngoài và sắp xếp ưu tiên 
nguồn lực bên trong tập trung triển khai xây dựng 
nhiều công trình, dự án trọng điểm như các tuyến 
giao thông kết nối vùng, khu vực, các hệ thống kết 
cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. Hoạt động thu hút đầu tư và 
phát triển doanh nghiệp được chỉ đạo quyết liệt. 

Đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, bứt phá xây dựng Thái Bình 

nhanh chóng phồn vinh, giàu đẹp

Chúng ta đã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, 
thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 
theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu 
tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều điểm 
nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết dứt 
điểm. Thái Bình được nhiều nhà đầu tư trong và 
ngoài nước biết đến, đánh giá cao về tiềm năng, 
lợi thế và đặt vấn đề nghiên cứu đầu tư. Đến hết 
năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh 
đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với 
năm 2021. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 
trên 660 triệu USD. Năm 2022 cũng là năm đầu 
tiên tỉnh ta vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới. Công tác tổ chức lập quy hoạch, 
nhất là các quy hoạch quan trọng của tỉnh được 
ưu tiên triển khai thực hiện. Trong đó, đã tập trung 
cao độ hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh 
Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn 
diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu 
cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống 
nhân dân. Công tác giáo dục, đào tạo được duy 
trì ổn định; lần đầu tiên Thái Bình có học sinh đạt 
quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia 
tại cuộc thi lần thứ 22. Các hoạt động truyền thống, 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức 
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sôi nổi hơn các năm trước, với nhiều thành tích 
vượt trội. Trong điều kiện khó khăn song tỉnh vẫn 
quan tâm huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt 
các chính sách an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần, được người dân đánh giá cao. Các 
chế độ, chính sách về lao động, việc làm, người có 
công, bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực 
hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân 
sự địa phương được tăng cường; đã tổ chức thành 
công tốt đẹp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đạt mục đích, 
yêu cầu đề ra, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh 
giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan 
trọng; đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả 
các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, 
của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của 
tỉnh, đạt được nhiều chuyển biến quan trọng. Đặc 
biệt, chúng ta tiếp tục hoàn thiện và triển khai ứng 
dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 
100% chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh; xây dựng, 
triển khai Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng mô hình 
chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ trong 
Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đến nay đã có 
148 chi bộ đăng ký thực hiện. Tổ chức thành công 
đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 
2022 - 2025. Sự thống nhất về nhận thức và hành 
động, tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và hệ 
thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, niềm 
tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các 
cấp ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu toàn diện đạt được trong năm 
2022 đang cho thấy đà đi lên đúng hướng, ngày 
càng hiện thực hóa các mục tiêu to lớn đã đặt ra, 
khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hiệu quả công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các 
cấp, các ngành. Với những kết quả rất đáng tự 
hào đó, Thái Bình tiếp tục cho thấy xu thế phát 
triển, đồng hành cùng các tỉnh trong khu vực và 
bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước. Hình 
ảnh, uy tín của Thái Bình được cải thiện và nâng 

cao rõ rệt, được Trung ương và các tỉnh bạn đánh 
giá là một điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên. Mỗi 
cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thái Bình khi 
nói về tương lai, sự phát triển của tỉnh nhà đều thể 
hiện rất rõ sự vui mừng, phấn khởi, tự hào và niềm 
tin vào chặng đường phát triển phía trước.

Nhìn lại những kết quả tốt đẹp đạt được trong 
năm 2022, chúng ta càng thấy trân trọng hơn 
những giá trị to lớn có được từ quyết tâm chính trị, 
khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của toàn 
Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tin 
tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh 
nghiệp trong toàn tỉnh. Kết quả đó còn là thành quả 
của cả một quá trình nỗ lực, dày công phấn đấu, 
bền bỉ thực hiện, trong đó có sự đóng góp công 
sức của từng cấp, từng ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, 
địa phương thông qua nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chúng ta càng trân 
trọng sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, quan trọng, 
hiệu quả của Trung ương; sự đồng hành, chia sẻ 
của các địa phương, bạn bè, đối tác. Điều này tạo 
nên sức mạnh to lớn giúp tỉnh nhà vượt qua khó 
khăn, giải quyết được nhiều vướng mắc, nút thắt, 
khơi thông nguồn lực thúc đẩy sự phát triển.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi 
nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025. Ngoài thuận lợi từ những thành 
quả và kinh nghiệm đạt được trong những năm 
qua, nhất là nền tảng từ 2 năm đầu triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 
Thái Bình còn có nhiều cơ hội khi cả nước và khu 
vực vẫn duy trì được động lực và đà phát triển. 
Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 
số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 về phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, sẽ mở ra cơ hội mới, tạo động lực 
quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Thái Bình. Mặc dù vậy, tỉnh ta sẽ phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có mặt còn 
nặng nề hơn rất nhiều so với năm qua. Vì vậy, yêu 
cầu, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới đối với Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân Thái Bình là rất nặng nề, 
đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, 
phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã đạt 
được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển 
khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 
2023, trong đó cần tập trung đẩy nhanh tiến trình 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chỉ rõ như: 
Phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao 
gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp 
theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm 
có giá trị, sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng 
Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực 
phát triển kinh tế. Đây là những mục tiêu, nhiệm 
vụ xuyên suốt, mang tính dẫn dắt, phải đạt được 
của cả nhiệm kỳ và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong tiến trình phát triển trước mắt, bên cạnh 
quyết tâm triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm 
vụ, kế hoạch đã đề ra, chúng ta chắc chắn sẽ phải 
đối mặt, giải quyết nhiều thách thức, trong đó phải 
quyết tâm vượt qua một số thách thức lớn sau đây:

Một là, thách thức trong việc định hình chiến 
lược phát triển trong điều kiện tỉnh nhà không có 
nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên. Tỉnh ta có diện 
tích nhỏ, phần lớn là đất lúa, địa bàn bị chia cắt, 
không được tự nhiên ưu đãi về đa dạng địa hình, 
thổ nhưỡng. Trên địa bàn tỉnh cũng không có tài 
nguyên, khoáng sản có giá trị. Mặc dù có 54km bờ 
biển nhưng biển Thái Bình là biển bồi, không có 
nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch hoặc cảng 
biển. Việc tiếp giáp với các địa phương có tiềm 
năng, trình độ phát triển cao hơn cũng là một bất 
lợi do trên một số lĩnh vực có thể phải chấp nhận 
cạnh tranh trực tiếp. Đứng trước yêu cầu phát 
triển, việc lựa chọn hướng đi phù hợp, định hình rõ 
chiến lược, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện 
một cách khả thi là nhiệm vụ, là sứ mệnh của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, mang tính lịch sử.

Thấy rõ điều đó, từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư 
thời gian, trí tuệ, ngân sách thỏa đáng cho việc 

Thành phố Thái Bình. Ảnh: PHỤC ANH



8 TẾT QUÝ MÃO 2023

nghiên cứu, quyết định chiến lược phát triển của 
tỉnh nhà trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX. Tỉnh đã quyết tâm mời các nhà tư vấn 
nước ngoài có uy tín, tranh thủ các cơ quan trung 
ương để tập trung xây dựng quy hoạch, đề án, kế 
hoạch một cách đồng bộ, toàn diện, có tính khoa 
học cao, vừa chú trọng phát huy các tiềm năng, lợi 
thế sẵn có vừa khắc phục được các hạn chế, bất 
lợi, đồng thời xác định rõ các mũi đột phá nhằm 
đưa tỉnh nhà nhanh chóng phát triển ngang tầm 
các tỉnh bạn. Việc xây dựng được các quy hoạch, 
chiến lược có chất lượng, đáp ứng yêu cầu sẽ góp 
phần quan trọng thu hút đầu tư, tập trung nguồn 
lực, qua đó biến khó khăn thành cơ hội, biến điểm 
yếu thành thế mạnh, đồng thời sẽ giúp Đảng bộ, 
các cấp chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thống 
nhất ý chí, mục tiêu, huy động sức mạnh tổng thể 
cho phát triển.

Hai là, thách thức trong việc đẩy nhanh tiến 
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong khi quy mô 
nền kinh tế trong tỉnh vẫn còn nhỏ, tỷ trọng nông 
nghiệp còn cao, công nghiệp dịch vụ còn ở trình độ 
thấp. Tỉnh ủy đã xác định một trong những nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là phải tập trung nguồn lực 
để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
theo hướng tăng cao tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại và dịch vụ trong khi vẫn 
phải tiếp tục chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao, có sức cạnh 
tranh trên thị trường. Chỉ bằng cách nhanh chóng 
nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ mới có thể 
tăng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế để sớm theo kịp 
các tỉnh bạn.

Để thực hiện phương hướng đó, trong công 
nghiệp và dịch vụ, trước hết cần triển khai có hiệu 
quả, thực chất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận đất đai, tài 
chính, các thủ tục đầu tư..., đồng thời có chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh mạnh 
dạn đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi 
số, chuyển đổi sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng 
cao năng lực nhân lực và quản lý. Phải tiếp tục 
huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh kế 
hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
đặc biệt là hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở thu hút 
đầu tư các cơ sở sản xuất mới, xây dựng thêm các 
trung tâm thương mại, siêu thị, đầu tư phát triển 
các làng nghề truyền thống... Trong quá trình đó 
không được sa vào tư tưởng xem nhẹ nông nghiệp 
mà vẫn phải quan tâm đúng mức đến việc chuyển 
đổi và tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững theo 
hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị 
kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm thực chất, 
hiệu quả nhằm bảo đảm ổn định và tiếp tục nâng 
cao đời sống của dân cư khu vực nông thôn.

Ba là, thách thức trong việc đẩy nhanh tốc độ 
đô thị hóa, xây dựng văn minh đô thị đồng thời giữ 
gìn, phát huy các giá trị truyền thống, bảo vệ môi 
trường. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đề ra nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Thái 
Bình trở thành đô thị xanh, hiện đại, đô thị cảnh 
quan hai bên sông Trà Lý; đồng thời, tập trung đẩy 
nhanh tiến trình đô thị hóa, phát triển một số đô thị 
vệ tinh trong tỉnh theo quy hoạch. Có thể thấy rằng, 
quá trình đô thị hóa của tỉnh thời gian qua vẫn còn 
nhiều bất cập, chưa đạt được yêu cầu đề ra, nhất 
là trong công tác quy hoạch, công tác quản lý đô 
thị, quản lý môi trường. Tỷ lệ đô thị hóa của Thái 
Bình nằm ở nhóm thấp trong cả nước. Thành phố 
Thái Bình chưa thực sự đảm nhận được vai trò là 
đô thị động lực làm đầu kéo cho nền kinh tế của 
tỉnh. Các kết quả đạt được về phát triển đô thị trong 
những năm qua còn khiêm tốn, không theo kịp thực 
tiễn, chưa đáp ứng xu thế phát triển đô thị. Nhiều 
khu đô thị trong tỉnh phát triển chưa khoa học, khả 
năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

- xã hội còn hạn chế, thiếu đồng bộ, nguy cơ quá 
tải và phát sinh các hệ lụy về môi trường là khá 
lớn. Trong một số trường hợp, việc bảo tồn, gìn giữ, 
phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa 
chưa được quan tâm đúng mức.

Trong thời gian tới, cùng với tiến trình hoàn 
thiện Quy hoạch tỉnh, cần xác định rõ tầm nhìn 
chiến lược dài hạn, khoa học và tổng thể về phát 
triển đô thị để bảo đảm không vấp phải những bất 
cập của tư duy ngắn hạn, tư duy nhiệm kỳ, tư duy 
thành tích... Các cơ quan quản lý nhà nước cần 
đổi mới nhận thức về đô thị hóa, từ đó đổi mới về 
hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch 
đô thị dựa trên các cơ sở khoa học có tính chuyên 
môn sâu, dựa trên các kết quả nghiên cứu, điều 
tra thực địa và xã hội học trực tiếp. Việc quy hoạch 
cũng cần được dựa trên cái nhìn rộng mở trong mối 
liên hệ với các yếu tố về kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng, giữa tính hiện đại và các giá 
trị truyền thống, bản sắc riêng có, hướng tới mục 
tiêu bảo đảm cân đối giữa tính hiện đại với tính 
bền vững của tự nhiên - con người - xã hội. Mỗi 
dự án phát triển đô thị đều phải tuân thủ nghiêm 
quy hoạch, bảo đảm hài hòa, đặt trong mối liên 
hệ tổng thể chung, chú trọng các yếu tố không 
gian, cảnh quan, kết nối, kiến trúc, văn hóa, công 
năng và môi trường. Mặt khác, chính quyền các 
đô thị cần nhanh chóng nâng cao năng lực quản 
lý đô thị mà trong đó năng lực của đội ngũ cán bộ 
là yếu tố quyết định. Để xây dựng được nếp sống 
mới phù hợp với sự phát triển đô thị, trước hết cần 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao 
nhận thức, ý thức, nếp sống văn minh đô thị cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vận 
động nhân dân thay đổi tập quán, thói quen sinh 
hoạt không còn phù hợp, có ý thức giữ gìn vệ sinh 
môi trường, giữ gìn sức khỏe cộng đồng, bảo vệ 
cảnh quan đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa đô 
thị... Các cơ quan chức năng cần tăng cường công 
tác quản lý trật tự đô thị, tập trung triển khai các 
biện pháp chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô 
thị, trật tự giao thông trên địa bàn. Các cấp chính 
quyền đô thị cần có kế hoạch vận động xây dựng 
các tuyến đường phố tự quản sạch đẹp, văn minh; 
triển khai các phong trào xây dựng văn hóa giao 
thông, nếp sống văn minh đô thị, nếp sống mới 
trong việc cưới, việc tang; phát động, hỗ trợ, tạo 
mọi điều kiện để thúc đẩy, phát triển các phong 
trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường 
xuyên, sâu rộng, khuyến khích các loại hình sinh 
hoạt văn hóa truyền thống đi đôi với thúc đẩy các 
phong trào văn hóa văn nghệ xã hội khác, tạo 
không khí sôi động, nâng cao mức hưởng thụ văn 
hóa trong cộng đồng dân cư. Đây là công việc hết 
sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc thực sự, 
thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
sự chung tay của các đoàn thể và sự ủng hộ của 
nhân dân.

Bốn là, thách thức trong việc phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền 
vững. Đây là thách thức, yêu cầu lớn nhất, nhiệm 
vụ khó khăn nhất, cần được quan tâm sớm và kiên 
trì thực hiện trong suốt chặng đường phát triển. 
Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 
đô thị, nhiều thách thức mới, yêu cầu mới chưa có 
tiền lệ sẽ phát sinh, đòi hỏi phải có đủ nguồn lực 
để đáp ứng, trong đó vấn đề nhanh chóng phát 
triển nguồn nhân lực là một yêu cầu vô cùng quan 
trọng, cần thiết và cấp bách, có tính quyết định. 
Yêu cầu này đặt ra cho Đảng bộ, các cấp chính 
quyền trong tỉnh rất nhiều thách thức. Trước hết, 
đó là thách thức trong việc phải nhanh chóng nâng 
cao chất lượng, năng lực đội ngũ công chức, viên 
chức; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở 
xã, phường, thị trấn để theo kịp với yêu cầu. Cán 
bộ, công chức không chỉ cần phải nâng cao trình 
độ chuyên môn mà còn phải nâng cao năng lực 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý đô thị, thay 

đổi phong cách, lề lối làm việc phù hợp với yêu 
cầu quản lý mới. Tác phong làm việc phải ngày 
càng chuyên nghiệp, các thói quen và tác phong 
làm việc xấu trước đây cần phải bị loại bỏ. Vì vậy, 
cần có kế hoạch tổng thể, toàn diện để nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý 
hành chính và quản lý đô thị; giáo dục đạo đức, tác 
phong cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 
quản lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế - xã 
hội, quản lý đô thị là nhiệm vụ có tính cơ bản và lâu 
dài, có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, đó là thách 
thức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 
bộ máy quản lý nhà nước các cấp. Sự phát triển 
nhanh của kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh 
đặt ra rất nhiều vấn đề mới, phức tạp. Các quan 
hệ xã hội, giao dịch dân sự, các tranh chấp kinh 
tế... sẽ gia tăng cả về số lượng và loại hình, tính 
phức tạp cũng tăng lên. Yêu cầu của người dân và 
các tổ chức đối với chính quyền cũng cao hơn, đa 
dạng hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, cần chuyển biến 
mạnh tư duy, tập quán quản lý hành chính hiện 
nay sang tư duy quản lý hành chính theo hướng xã 
hội công nghiệp và đô thị. Cần phải có giải pháp 
đồng bộ trong việc chuẩn hóa quy trình, phân định 
rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, 
đồng thời đổi mới công tác sắp xếp cán bộ, cụ thể 
hóa việc phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm 
và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tổ 
chức trong bộ máy quản lý, nhất là trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao 
đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, 
công chức, viên chức.

Năm 2022 đi qua, chúng ta có thêm nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu, đó là phải biết tự tin, vượt 
qua chính mình, sẵn sàng đối mặt, ứng phó với khó 
khăn, thách thức, những tình huống đột xuất, bất 
ngờ, chưa có tiền lệ. Đặc biệt, phải tiếp tục đổi mới 
tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu 
quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành 
cơ hội; phải xác định rõ mục tiêu và kiên trì theo 
đuổi mục tiêu, nỗ lực sáng tạo để đạt mục tiêu đề 
ra bằng các kết quả cụ thể. Đây chính là nguồn sức 
mạnh nội sinh để chúng ta tiếp tục vững vàng cùng 
vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ, hướng đến những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong 
thời gian tới.

Mùa xuân là mùa báo hiệu cho một sự khởi đầu 
tốt lành và tràn đầy hy vọng. Tỉnh nhà đang bước 
vào một mùa xuân mới với nhiều nhiệm vụ nặng 
nề và thách thức to lớn nhưng với tâm thế và quyết 
tâm lớn lao, sự vững vàng và tự tin hơn mọi mùa 
xuân trước. Kế thừa truyền thống đoàn kết, yêu 
nước và cách mạng của quê hương, phát huy thành 
tích và kinh nghiệm đạt được trong những năm qua, 
chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Thái Bình sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức, toàn diện 
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà cho sự 
phát triển của tỉnh nhanh và bền vững trong những 
năm tới.

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin 
kính chúc các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân, Anh hùng Lao động, các cụ cao tuổi, 
các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhân dân trong 
toàn tỉnh cùng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 
viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, bà 
con quê hương Thái Bình đang sinh sống, học tập 
và làm việc ở ngoài tỉnh, người nước ngoài đang 
sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Bình sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công, “năm mới - thắng 
lợi mới”.
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Thư chúc tết
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Kính thưa cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh!
Xuân Quý Mão 2023 đã về. Trong thời khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi tới các bậc Lão 
thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 
các bậc cao niên, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, đảng 
viên, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, những người con xa quê, người nước ngoài 
đang học tập, làm việc tại tỉnh Thái Bình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh 
vượng, hạnh phúc và thành công!

Năm Nhâm Dần vừa đi qua với nhiều cảm xúc và những dấu mốc đáng nhớ. Khó khăn, vận hội, thời 
cơ, thách thức đan xen; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, 
hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và nỗ 
lực của cộng đồng doanh nghiệp, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt kết quả toàn 
diện với nhiều điểm sáng: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn ước đạt 9,52% so với năm 2021. Tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết 
quả tốt, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút đầu tư tiếp tục có kết quả tích cực, đặc biệt là vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài.

Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện và 
đạt được kết quả tốt; nhiều dự án giao thông mới quan trọng được triển khai. Văn hóa, xã hội có nhiều 
tiến bộ; có nhiều cá nhân, tổ chức đạt giải thưởng cao có sự thu hút, lan tỏa. Chính sách an sinh xã hội, 
chế độ đối với người có công, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Quân sự, quốc phòng được 
tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện. Vị thế và uy tín của tỉnh Thái Bình ngày càng được 
nâng lên, bắt nhịp cùng với sự phát triển chung của cả nước.

Đón tết cổ truyền của dân tộc trong niềm phấn khởi, tự hào về những thành quả đã đạt được, thay 
mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân 
trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; 
sự chia sẻ, hợp tác hữu nghị của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế; trân trọng ghi nhận và 
nhiệt liệt biểu dương ý chí kiên định, tinh thần vượt khó, sự đồng hành, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng những người con xa quê để tạo nên những thành 
công trong năm qua. Sự ủng hộ và đóng góp tích cực đó là hành trang, niềm tin, động lực to lớn để Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững bước tiến lên trên lộ trình phát triển mới.

Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân!
Một mùa xuân mới đã về mang theo niềm tin, khí thế mới, khát vọng mới. Hân hoan đón chào năm 

mới 2023, chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, tinh thần cống hiến, khát vọng phát 
triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực, tận dụng 
thời cơ, vượt qua thử thách để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thiết 
thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Thái Bình 
sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!
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Mỗi độ tết đến xuân về, nhân dân Việt Nam 
luôn khắc dạ ghi tâm mốc son lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3/2/1930). 

Sự trùng hợp diệu kỳ ấy thật ý nghĩa, là sự lựa chọn 
mang tính quy luật, tính tất yếu của lịch sử, để rồi 
“ý Đảng, lòng dân” được soi sáng bởi chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành vũ 
khí “bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì lý tưởng sáng ngời “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”, đem lại những mùa xuân bất tận 
cho đất nước, cho dân tộc.

Đã 54 mùa xuân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa 
nhưng những di sản Người để lại cho Đảng ta, cho 
nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là 
thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người là 
biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh 
rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri 
của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người đã 
rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ, tất cả đều 
hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 
xã hội và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá 
của Đảng ta, của nhân dân ta.

Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng 
Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới, trước 
bao diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những 
khó khăn ở trong nước, song Đảng ta đã kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận 
dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước 
và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam 
đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có 
thu nhập trung bình. Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay; có thêm nhiều điều kiện, tiền đề thuận 
lợi để vững bước trên con đường mà Đảng ta, nhân 
dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, hướng đến 
mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Thành tựu đất nước ta đạt được sau hơn 35 năm đổi 
mới đã khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng ta 
là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm 
Thái Bình. Người để lại những tình cảm lớn lao cho 
cán bộ và nhân dân trong tỉnh với những lời dạy 
bảo ân cần, những lời di huấn thiêng liêng đi khắp 
chiều dài lịch sử. Trong hành trình 93 mùa xuân có 
Đảng, khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được những 
thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực. Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, 
quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân không ngừng được 
cải thiện và nâng lên. Kể từ lần cuối Người về thăm 
Thái Bình (1966 - 1967), “quê hương 5 tấn” đã tiến 
những bước dài chưa từng có, vững bước trên tiến 
trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tiệm cận trở 
thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng 
sông Hồng. Lời căn dặn của Người: “Bác mong các 
đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm 
cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi 
mặt” đã trở thành hành trang vô giá, được các thế 
hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái 
Bình khắc ghi, ra sức thi đua học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những 
việc làm thiết thực nhất, kết thành nghìn bông hoa 
đẹp dâng lên Bác kính yêu.

95 tuổi, 60 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Văn 
Mười, xã Thụy Liên (Thái Thụy) phấn khởi chia sẻ: 
Cả đời tôi theo Đảng, theo cách mạng, giờ thấy 
quê hương, đất nước ngày càng đổi mới và phát 
triển nên mừng vui lắm. Cuộc sống của người dân 
giờ sướng gấp trăm, gấp nghìn lần xưa kia. Tất cả 
những gì quê hương, đất nước ta đạt được ngày 
hôm nay là nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt 
của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
Biết ơn Bác, góp một phần công sức nhỏ bé của 
mình để xây dựng quê hương, tôi cùng các thành 
viên trong gia đình đã tự nguyện hiến gần 100m2 
đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng nông 
thôn mới nâng cao. Với tiềm lực từ Khu kinh tế, sự 
đoàn kết, nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, tôi 
tin tưởng chắc chắn Thái Bình sẽ tiến xa hơn nữa.

Bà Ngô Thị Bình, thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh 
Thọ (Quỳnh Phụ) cho biết: Là hội viên phụ nữ, 
chúng tôi tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước do các cấp hội phát động, không ngừng 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Nhiều hộ gia đình trong thôn, 
trong xã thấm nhuần lời dạy của Bác “luôn đặt lợi 
ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân” không chỉ tự 
nguyện hiến đất, góp tiền mà còn tích cực đóng 
góp ngày công tham gia làm đường giao thông 
nông thôn, tích cực phát triển sản xuất, giữ gìn vệ 
sinh môi trường. Xuân này, người dân Quỳnh Thọ 
đều rất phấn khởi vì xã đã về đích nông thôn mới 
nâng cao, đang trên tiến trình xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu.

Đất nước, quê hương đang vào xuân với thế 
và lực mới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình hân 
hoan, phấn khởi chào đón năm mới với bao niềm 
tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của tỉnh 
nhà. Hòa vào suối nguồn mạch sống ấy là lòng 
biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu, mừng Đảng ta 
tròn 93 tuổi, mừng đất nước, quê hương đổi mới. 
Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh 
càng tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của 
Đảng, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ 
đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng ấm 
no, hạnh phúc, phồn vinh.

Mùa xuân
ơn Đảng, 
ơn Bác Hồ

Mạnh Cường

Khi đất trời và lòng người giao hòa, hân 
hoan trong niềm vui đón xuân Quý Mão 2023, 
mỗi người dân Thái Bình đều thành kính nhớ 
về Bác Hồ kính yêu - Người đã sáng lập và rèn 
luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
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Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm
Những ngày cuối năm khi phần lớn mọi người 

đều tất bật lo chuẩn bị một cái tết đầy đủ, tươm tất 
cho gia đình thì bà Phạm Thị Huệ, thôn Tân Dân, 
xã Hòa Bình (Hưng Hà) lại trăn trở liệt kê những 
trường hợp khó khăn để tới tặng quà với mong 
muốn sẻ bớt phần nào khó khăn với các gia đình. 
Không chỉ trong dịp tết mà việc làm này đã được bà 
duy trì thường xuyên hàng tháng từ tháng 6/2021 
đến nay. Bà Huệ cho biết: Năm nay tôi đã qua cái 
tuổi “thất thập” nên sức khỏe hạn chế, hàng ngày 
chỉ làm những công việc nhẹ nhàng như trồng rau, 
nuôi gà phục vụ nhu cầu cuộc sống cá nhân. Hàng 
tháng, các con có gửi tiền về để tôi sinh hoạt chi 
tiêu, tôi đều trích ra 5 triệu đồng để đi làm từ thiện. 
Tôi thường dành một nửa để tặng các trường hợp 
khó khăn của địa phương, còn lại tôi mang đến 
tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang 
điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà. 
Số tiền tuy không nhiều song có thể giúp đỡ mọi 
người chút nào thì hay chút đó như Bác Hồ đã dạy: 
“Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm”. Đến nay, tổng 
số tiền bà Huệ dành ra để làm từ thiện khoảng gần 
80 triệu đồng. Bác sĩ Bùi Thị Hưng, Trưởng phòng 
Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Lâm 
Hoa Hưng Hà cho biết: Hàng tháng, bà Huệ đều 
mang 2,5 triệu đồng tới bệnh viện trực tiếp đến các 
khoa, phòng tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại đây. Tuy giá trị vật chất không 
nhiều song đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn 
đối với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang 
phải chiến đấu với bệnh tật. Bệnh viện rất trân quý 
những tấm lòng hảo tâm như bà Huệ.

Còn sức khỏe còn cống hiến
Đã sắp bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, sức 

khỏe nhiều phần giảm sút do ảnh hưởng của chất 
độc da cam/Điôxin song hàng ngày ông Vũ Sơn 
Hà, tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) 
vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cũng 
như năng động trong phát triển kinh tế gia đình. 
Tận dụng thế mạnh của địa phương gần biển, sau 
khi về hưu ông đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực chế 
biến thủy hải sản. Từ quy mô nhỏ ban đầu với chế 
biến duy nhất một mặt hàng tôm xuất sang Trung 
Quốc, hiện nay các mặt hàng chế biến đã được mở 
rộng hơn gồm nhiều loại như tôm, cá mai, sứa, chả 
cá, nước mắm... xuất đi các tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Hiện nay, cơ sở sản xuất của gia đình ông 
đang tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên với 
thu nhập trung bình từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng 
và hàng chục lao động thời vụ. Theo ông Đồng Văn 
Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền: Mô 
hình phát triển kinh tế của ông Hà trong những năm 
qua đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, 
góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày 
càng phát triển. Không chỉ tích cực trong phát triển 
kinh tế, ông Hà còn là hạt nhân tiêu biểu trong các 
phong trào của địa phương. Đặc biệt, ông cùng vợ 
tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, 
nhất là các hoạt động hướng về đồng đội như vận 
động, quyên góp xây nhà tình nghĩa.

Hiện nay, ngoài là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân 
chất độc da cam/Điôxin huyện, ông Vũ Sơn Hà còn 
giữ nhiều cương vị khác. Ông chia sẻ: Từ khi về 
hưu đến nay tôi thấy bản thân còn bận hơn trước 
rất nhiều. Nhiều người vẫn bảo tôi rằng con cháu 
đã trưởng thành, kinh tế ổn định sao không chọn 
cuộc sống an nhàn nhưng tôi thấy mình còn sức 
khỏe, đồng thời noi gương Bác, việc gì ích cho tập 
thể, cho xã hội tôi đều cố hết sức làm. Ngoài ra tôi 
vẫn cố gắng làm kinh tế, cũng là để cho con cháu 
noi gương mà phấn đấu.

Góp sức trẻ cho quê hương
Bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình, chị 

Trần Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông 
Hoàng (Tiền Hải) đã đưa hoạt động đoàn của xã 
đi vào nền nếp; đồng thời đã phát huy tốt vai trò 
đồng hành khơi dậy sức trẻ, sự nhiệt huyết của 
đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế. Theo 
chia sẻ của chị Nguyệt: Việc thường xuyên tuyên 

truyền những tiềm năng, lợi thế của địa phương và 
các chủ trương của cấp ủy, chính quyền về việc thu 
hút và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu 
tư tại quê hương, Đoàn Thanh niên xã đã khơi dậy 
khát vọng lập nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất 
quê hương của nhiều đoàn viên. Cùng với hướng 
dẫn và hỗ trợ đoàn viên tiếp cận các nguồn vốn 
ưu đãi từ các tổ chức tín dụng để phát triển kinh 
tế, Đoàn xã còn thường xuyên phối hợp tổ chức 
mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho đoàn viên. Liên kết tập hợp các chủ cơ 
sở để mọi người có điều kiện giao lưu chia sẻ kinh 
nghiệm và liên kết làm ăn; tổ chức gặp mặt, biểu 
dương các điển hình thanh niên sản xuất, kinh 
doanh giỏi từ đó tạo khí thế thi đua của đoàn viên, 
thanh niên trong phát triển kinh tế. Phát huy tinh 
thần gương mẫu, xung kích đi đầu, tận dụng lợi thế 
của địa phương ven biển, chị Nguyệt đã mạnh dạn 
đầu tư mô hình nuôi chim yến. Chị Nguyệt cho biết: 
Lúc đầu xây dựng mô hình cũng gặp rất nhiều khó 
khăn vì tại địa phương chưa có mô hình nuôi yến 
để tham quan học hỏi; nguồn vốn bỏ ra ban đầu 
lớn. Song, với sự kiên trì, nỗ lực của bản thân cũng 
như người thân trong gia đình, hiện tại mô hình 
bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm 
cho nhiều lao động. Hàng tháng, chị Nguyệt thu về 
hàng chục triệu đồng từ thu hoạch tổ yến bán ra thị 
trường. Với nhiều việc làm thiết thực, trên cương vị 
của mình, chị Nguyệt đã khơi dậy sức trẻ, sự nhiệt 
huyết của đoàn viên, thanh niên toàn xã trong phát 
triển kinh tế. Hiện nay, nhiều thanh niên đã khởi 
nghiệp thành công và đang hiện thực hóa giấc mơ 
làm giàu trên chính mảnh đất quê hương như: anh 
Trần Văn Thành với mô hình sản xuất máy cấy; 
anh Trần Văn Phương sáng chế thành công máy 
bắt ngao và đang đầu tư mô hình mới nuôi trai nước 
ngọt lấy ngọc; nhiều chủ cơ sở may là lực lượng trẻ 
đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa 
phương... “Với tôi, được cống hiến, đóng góp sức 
trẻ cho quê hương chính là niềm vui, niềm hạnh 
phúc và cũng là việc làm thiết thực noi gương Bác 
Hồ kính yêu” - chị Nguyệt chia sẻ.

Trong cuộc sống, sẽ còn rất nhiều người như 
bà Huệ, ông Hà và chị Nguyệt - những tấm gương 
sáng để mỗi chúng ta cùng soi, cùng học, từ đó 
sống tốt hơn và làm tốt hơn công việc của mình, 
cùng góp sức xây dựng quê hương để Thái Bình 
sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác 
Hồ hằng mong.

từ những điều 
bình dị

Học và làm theo Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian 
qua, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều điển hình 
với những việc làm cụ thể, bình dị, thiết thực, 
có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa mạnh 
mẽ trong cộng đồng.

Đào Quyên

Hiện nay, cơ sở sản xuất 
của gia đình ông Vũ Sơn Hà 
(người bên phải), tổ dân phố 
số 8, thị trấn Diêm Điền (Thái 
Thụy) đang tạo việc làm cho 8 
lao động thường xuyên.
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Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động
Nếu như trước đây để chuẩn bị một chuyên đề 

báo cáo, ông Vũ Minh Trực, báo cáo viên Đảng bộ 
xã Thụy Duyên (Thái Thụy) phải nghiên cứu, sưu 
tầm rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau; đặc biệt 
đối với nguồn tư liệu trên mạng internet ông phải 
lựa chọn hết sức cẩn trọng vì có rất nhiều thông tin 
không chính thống, không chính xác. Tuy nhiên, 
sau khi cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng 
viên điện tử” việc nắm bắt thông tin, chuẩn bị các 
chuyên đề báo cáo thuận tiện hơn rất nhiều khi chỉ 
cần mở phần mềm ra đã có đầy đủ các nội dung 
thông tin cần thiết. Ông chia sẻ: Ngoài những thông 
tin thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh được cập 
nhật hàng ngày bảo đảm tính thời sự; phần mềm 
còn cung cấp kho nội dung thông tin phong phú về 
văn kiện, tư liệu, các văn bản mới của trung ương 
và của tỉnh. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho 
cán bộ, đảng viên khi cần tra cứu, sử dụng các nghị 
quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương, 
của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, 
giúp triển khai thực hiện các công việc tại cơ sở 
được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi. Đặc biệt 
khi khai thác, sử dụng các thông tin từ phần mềm 
tôi hoàn toàn yên tâm bởi đây đều là các thông tin 
chính thống đã được chọn lọc kỹ càng.

Cũng như ông Trực, việc truy cập vào phần mềm 
để đọc tin tức đã trở thành thói quen hàng ngày, là 
món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều đảng 
viên. Ông Nguyễn Tiến Thăng, Chi bộ thôn Bến 
Hòa, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Ngoài 
nội dung thông tin cô đọng, hấp dẫn, phong phú, 
phần mềm còn có tính năng hỗ trợ tự động đọc tin 
tức giúp những người cao tuổi, mắt kém vẫn có thể 
nắm bắt đầy đủ thông tin. Nếu như trước đây, phải 
đến kỳ sinh hoạt chi bộ đảng viên mới được tiếp 
cận thông tin qua phần phổ biến đầu giờ của đồng 
chí bí thư chi bộ thì sau khi có phần mềm đảng 
viên có thể cập nhật thông tin thường xuyên. Nhiều 
chủ trương của tỉnh buổi sáng mới ký ban hành thì 
buổi chiều chúng tôi đã được tiếp cận, việc tuyên 
truyền, triển khai thực hiện nhờ vậy cũng nhanh 
hơn, không có độ trễ thời gian như trước.

Bên cạnh đó, mục học tập nghị quyết trên phần 
mềm với nội dung được biên tập cô đọng, có phần 
trả lời câu hỏi trắc nghiệm đã góp phần thiết thực 
nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết 
của Đảng. Là người có số điểm tích lũy cao nhất của 
Chi bộ Trường Tiểu học Quang Bình (Kiến Xương) 
với trên 6.300 điểm, anh Đinh Văn Chiểu cho rằng: 
Để trả lời đúng các câu hỏi tích lũy được điểm trên 
phần mềm, phải tập trung, nghiêm túc nghiên cứu, 
học tập; phải phấn đấu có điểm tích lũy vì đây là 
một trong những căn cứ phân loại, đánh giá chất 
lượng đảng viên. Việc nghiên cứu, học tập, quán 
triệt và nắm chắc nội dung các nghị quyết cũng 
như các văn bản chỉ đạo khác của trung ương, của 
tỉnh là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Chỉ khi đảng 

Bước đột phá 
 
công tác đảng
NÂNG TẦM

Phần mềm 
“Sổ tay đảng viên điện tử”

Đào Quyên

Sau hơn 1 năm triển khai mở rộng tới 100% 
các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, phần mềm 
“Sổ tay đảng viên điện tử” ngày càng khẳng 
định tính ưu việt trong việc cung cấp thông 
tin chính thống cho đảng viên, nâng cao chất 
lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng cũng như góp phần nâng 
“chất” sinh hoạt chi bộ.
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viên nắm chắc, hiểu đúng các nội dung của nghị 
quyết thì mới tạo cơ sở để nghị quyết đi vào cuộc 
sống và phát huy hiệu quả.

Nâng “chất” sinh hoạt chi bộ
Trước đây phải đến cuộc họp sinh hoạt chi bộ 

các đảng viên trong Chi bộ thôn Đông, Đảng bộ xã 
Quang Bình (Kiến Xương) mới được tiếp cận các 
thông tin nội dung sinh hoạt qua phần triển khai 
trực tiếp của đồng chí Bí thư Chi bộ. Tuy nhiên, từ 
sau khi triển khai sử dụng phần mềm, đồng chí Bí 
thư Chi bộ đều chủ động gửi dự thảo chương trình, 
nội dung sinh hoạt chi bộ cho đảng viên vào cuối 
tháng trước để đảng viên có thời gian nghiên cứu, 
đóng góp ý kiến. Ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ 
thôn Đông cho biết: Do được tiếp cận, nghiên cứu 
trước nội dung nên các ý kiến đóng góp của đảng 
viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ sôi nổi hơn và 
sâu hơn, sát với tình hình thực tế. Vì vậy, nghị quyết 
của Chi bộ sau khi ban hành đều nhanh chóng đi 
vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh 
đó, nhờ có phần mềm mà việc tổ chức sinh hoạt 
hàng tháng của Chi bộ bài bản, khoa học và chủ 

động hơn. Nếu như trước đây tôi mất khá nhiều 
thời gian đầu giờ để ổn định tổ chức và điểm danh 
thì nay tất cả đã được quản lý trên hệ thống phần 
mềm. Các bước quy trình sinh hoạt đều được cung 
cấp đầy đủ theo hệ thống trên phần mềm nên việc 
điều hành thuận tiện hơn rất nhiều. Xong nội dung 
này mới được chuyển sang nội dung kế tiếp nên 
người điều hành không phải lo bỏ sót nội dung. 
Cũng giống như Chi bộ thôn Đông, từ khi triển khai 
ứng dụng phần mềm vào trong sinh hoạt đảng, 
chất lượng sinh hoạt của Chi bộ 1, Đảng bộ Công 
ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình ngày càng được 
nâng lên. Bà Phùng Thị Vân Quỳnh, Bí thư Chi bộ 
1 cho biết: Việc có thể gửi ý kiến phản hồi trực tiếp 
qua phần mềm giúp một số đảng viên có tâm lý 
“dè dặt” ngại phát biểu trực tiếp tại cuộc họp tích 
cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết 
của Chi bộ cũng như dù vắng mặt, không tham gia 
sinh hoạt chi bộ được thì đảng viên cũng có thể tiếp 
cận nội dung sinh hoạt của Chi bộ một cách nhanh 
nhất. Nhờ được tiếp cận sớm nội dung và có thể 
phản hồi bằng nhiều kênh nên ý kiến đóng góp của 
các đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà chất 

lượng cũng được nâng lên. Không khí cuộc họp chi 
bộ hàng tháng cũng sôi nổi hơn, tính chiến đấu cao 
hơn, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cũng được nâng 
lên. Đặc biệt trong năm qua, Chi bộ đã thảo luận 
và đưa ra được các giải pháp chống thất thu, thất 
thoát nước từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của Công ty, điều này thể hiện rõ qua việc 
dù sản lượng chỉ tăng 100,3% song doanh thu của 
năm đạt 103,3% kế hoạch.

Không ngừng hoàn thiện 
để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Năm 2022, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện 

tử” được triển khai tới 100% các chi bộ trong Đảng 
bộ tỉnh. Đến nay, trên 80% đảng viên trong Đảng 
bộ tỉnh đã cài đặt, khai thác, sử dụng phần mềm. 
Trong quá trình triển khai, Ban biên tập phần mềm, 
đặc biệt bộ phận công nghệ thông tin thường xuyên 
nghiên cứu, đề xuất, cải tiến nâng cấp phần mềm 
đáp ứng yêu cầu của cán bộ, đảng viên trong tỉnh. 
Theo đồng chí Mai Đức Học, Trưởng phòng Cơ yếu 
- Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy: Chúng 
tôi đã nghiên cứu, điều chỉnh sắp xếp lại một số 
giao diện để dễ nhìn, dễ khai thác, dễ sử dụng. 
Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đưa tính năng hỗ 
trợ tự động đọc vào phần học tập nghị quyết, lúc 
đầu tính năng này chỉ có ở phần tin tức. Trong thời 
gian tới chúng tôi phấn đấu đưa tính năng hỗ trợ 
tự động đọc vào phần văn kiện, tư liệu để tạo điều 
kiện thuận lợi giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận các 
văn bản. Trong sinh hoạt đảng có một điểm đổi 
mới đó là để tăng sự tương tác giữa đảng viên với 
bí thư chi bộ, khi bí thư chi bộ gửi trước tài liệu, 
nội dung sinh hoạt, nếu đảng viên đóng góp ý kiến 
sẽ có điểm động viên, ghi nhận. Hiện nay, chúng 
tôi đang tập trung nghiên cứu hỗ trợ chi ủy chi bộ 
trong việc biên tập dự thảo nội dung nghị quyết, nội 
dung cuộc họp chi bộ theo hướng chuyển giọng nói 
sang văn bản.

Thực tế triển khai đã chứng minh những tiện ích, 
hiệu quả mà phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” 
mang lại, đặc biệt là trong cung cấp thông tin chính 
thống cho đảng viên, nâng cao chất lượng học tập, 
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng 
như góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, 
ý chí và hành động trong Đảng, nâng cao năng lực, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo tiền đề 
triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh.

Việc truy cập vào phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để đọc tin tức đã trở thành thói quen hàng ngày của 
nhiều đảng viên Chi bộ thôn An Bài, xã Đông Động (Đông Hưng).

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).
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Hiếu Nghĩa

Đổi mới tổ chức kỳ họp
Khó mà diễn tả được hết niềm vui của Ban 

giám hiệu Trường THPT Phạm Quang Thẩm bởi 
sau 20 năm thành lập trường mới tuyển sinh đủ 
chỉ tiêu được giao. Niềm vui này đến từ sự cố gắng 
nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học của nhà 
trường, đặc biệt là sau phiên giải trình của Thường 
trực HĐND tỉnh về một số nội dung thuộc lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã hoàn thiện phương thức tuyển sinh 
khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 
Cô giáo Đỗ Thị Hương Vân, Hiệu trưởng Trường 
THPT Phạm Quang Thẩm phấn khởi cho biết: 
Trường đặt ở địa bàn “vùng trũng” của giáo dục 
tỉnh, trước đây hầu như năm nào nhà trường cũng 
phải đăng ký tuyển sinh bổ sung, dù điểm đầu 
vào rất thấp nhưng học sinh vẫn không theo học. 
Song từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công 
lập năm 2021 học sinh được nộp hồ sơ xét tuyển 
nguyện vọng 2 nếu không trúng tuyển nguyện 
vọng 1; năm 2022 giữ nguyên chỉ tiêu xét tuyển 
2 đợt là 90% và 10%, nhà trường đã tuyển đủ chỉ 
tiêu vào lớp 10 với điểm đầu vào năm sau cao 
hơn trước: 11,5 điểm (năm 2020), 21,2 điểm đợt 
1 (năm 2022). Đó là điều kiện thuận lợi để nhà 
trường nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.

Điều này cho thấy, dù mới là phiên giải trình lần 
thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh trong nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 nhưng đã giải quyết được những 
bất cập, vướng mắc trong tuyển sinh vào lớp 10 
THPT của tỉnh trước đó. Qua đó, một số trường 
THPT trên địa bàn tỉnh có cùng khó khăn như 
Trường THPT Phạm Quang Thẩm đã giải được bài 
toán thiếu học sinh sau nhiều năm không tuyển 
đủ, tạo thêm cơ hội cho không ít học sinh được 
theo học tại các trường THPT công lập.

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh dành nhiều thời 
gian cho thảo luận, chất vấn, với một số vấn đề cử 

tri rất quan tâm, chủ tọa kỳ họp yêu cầu lãnh đạo 
UBND tỉnh, UBND thành phố, một số sở, ngành 
liên quan tham gia giải trình để làm sáng tỏ vấn 
đề. Tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh đã ứng dụng 
công nghệ thông tin để thực hiện “Kỳ họp không 
giấy tờ” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả kỳ họp.

Không để kết luận, kiến nghị nằm trên giấy
Sau cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự 

án xây dựng đường quy hoạch số 2 khu đô thị 
Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đoạn từ Quảng 
trường Thái Bình đến doanh trại Sở chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã ra kết 
luận yêu cầu thành phố Thái Bình tập trung giải 
phóng nút thắt 120m bàn giao mặt bằng sạch cho 
nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thường trực 
HĐND tỉnh cũng giao Ban Kinh tế - Ngân sách, 
HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện 
kết luận. Đồng chí Đặng Văn Tính, Giám đốc Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông tỉnh cho biết: Dự án có tổng chiều dài 800m, 
tuy ngắn nhưng đóng vai trò chính trong kết nối 
khu vực Quảng trường Thái Bình đến Trung tâm 
Hành chính công (mới) và Đền thờ Mẹ Việt Nam 
anh hùng. Vì vậy, ngay sau khi thành phố Thái 
Bình bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã 
huy động nhân lực, phương tiện, máy móc khẩn 
trương thực hiện các hạng mục bảo đảm tiến độ, 
chất lượng của dự án.

Hay dự án đầu tư xây dựng nhà học 3 tầng, 18 
phòng và nhà để xe học sinh của Trường THPT Bắc 
Đông Quan sau một thời gian khẩn trương thi công 
đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm phấn 
khởi của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ 
huynh. Thầy giáo Đặng Hoàn Kiếm, Hiệu trưởng 
Trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Đúng dịp 
kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 dãy 
nhà học mới được khánh thành đưa vào sử dụng đã 
đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện, 
động lực cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ 
giảng dạy, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Năm 2022, ngoài các cuộc giám sát thường lệ, 
Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tăng cường 
tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện 
các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, các vấn 
đề cử tri, nhân dân quan tâm liên quan đến đất đai, 
giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án, 
công trình trọng điểm, nước sạch, môi trường, giáo 
dục... Sau các cuộc giám sát, các đoàn giám sát 
đã chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân, từ đó kiến nghị đối với các cấp, ngành, đơn 
vị liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục 
kịp thời. Theo đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực 
HĐND tỉnh: Để kết luận, kiến nghị sau giám sát 
không nằm trên giấy, Thường trực HĐND giao cho 
các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND 
tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, 
kiểm tra các cơ quan, đơn vị được giám sát thực 
hiện kết luận, kiến nghị của đoàn; yêu cầu các đơn 
vị được giám sát thường xuyên báo cáo tiến độ thực 
hiện với Thường trực HĐND tỉnh. Nếu việc thực 
hiện kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám 
sát không đúng, không hiệu quả, đoàn sẽ tái giám 
sát hoặc chất vấn tại kỳ họp. Với sự đổi mới, quyết 
liệt trong thực hiện, hoạt động giám sát của HĐND 
tỉnh thời gian qua đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm 
nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gắn bó mật thiết với nhân dân 
Điều mà cử tri ghi nhận ở hội nghị tiếp xúc trước 

và sau các kỳ họp là đại biểu HĐND tỉnh ngày 
càng gắn bó mật thiết với nhân dân. Thể hiện ở 
việc đại biểu luôn tham dự đầy đủ các hội nghị 
tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu và trả lời những kiến 
nghị cử tri thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, các vị đại 
biểu cũng thường xuyên đi cơ sở, trực tiếp trao đổi 
vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm giãi bày. Không 
dừng lại ở việc nghe, các đại biểu đã chuyển tải tới 
các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết 
và một số kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được 
giải quyết thấu đáo, kịp thời. Ông Nguyễn Duy 
Luông, xã Phúc Thành (Vũ Thư) chia sẻ: Tôi thấy 
mừng là các đại biểu HĐND không chỉ có trình 
độ, năng lực cao mà rất gần dân, ý kiến, kiến nghị 
của cử tri cơ bản được xem xét, trả lời. Đơn cử như 
việc hỗ trợ thắp sáng đường quê, lắp camera an 
ninh để tạo thuận lợi cho các xã xây dựng nông 
thôn mới nâng cao; di chuyển cột điện nằm dưới 
lòng đường, bỏ cột điện cũ và thu dây cáp viễn 
thông không dùng nữa; một số địa phương đã 
đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho nhân dân; làm gờ giảm tốc, lắp đèn 
báo tín hiệu giao thông ở ngã ba, ngã tư; tiếp tục 
hỗ trợ nông dân về giống, kinh phí mua máy nông 
nghiệp phục vụ sản xuất...

Với những kết quả nổi bật mang dấu ấn đậm 
nét, hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 đã đáp 
ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng 
định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng
của nhân dân

Năm 2022, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp 
tục ghi nhận nhiều dấu ấn đậm nét về sự 
đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động không 
ngừng được nâng lên, xứng đáng với niềm tin, 
sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng.
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Quyết liệt trong cải cách hành chính
Thời gian gần đây, mỗi khi có nhu cầu giải quyết 

các thủ tục hành chính (TTHC), chị Nguyễn Thị 
Hà My, thôn Quang Trung, xã Vũ Đông (thành phố 
Thái Bình) không cần phải tới bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả các cấp như trước mà có thể nộp hồ sơ 
tại nhà qua cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 
Chị My chia sẻ: Sau khi được các bạn đoàn viên, 
thanh niên xã tuyên truyền, hướng dẫn về cách 
thức nộp hồ sơ trực tuyến tôi thấy rất tiện lợi. Tôi 
kinh doanh nên phần lớn thời gian trong ngày phải 
trông coi cửa hàng, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp 
tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại và có thể chủ 
động nộp bất cứ lúc nào khi có thời gian rảnh. Cũng 
giống như chị My, thời gian gần đây, việc nộp hồ sơ 
trực tuyến đã trở thành lựa chọn quen thuộc đối với 
nhiều tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết 
các TTHC. Theo đồng chí Phạm Thị Thủy, Trưởng 
phòng Cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ: 
Năm 2022, công tác CCHC tiếp tục được UBND 
tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp 
đồng bộ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền. Các tổ công nghệ số hỗ trợ 
cộng đồng được thành lập tới tận thôn, xã nhằm 
tuyên truyền cho người dân hiểu được các chủ 
trương của tỉnh liên quan đến CCHC, đẩy mạnh 
sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 cũng như sử dụng 
các nền tảng số để phục vụ cuộc sống của người 
dân; hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng các nền 
tảng số vào việc giải quyết các TTHC. Để nâng 
cao chỉ số CCHC, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bồi 
dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp 
cận đánh giá chỉ số CCHC nhằm tạo sự chuyển 
biến về nhận thức và hành động thúc đẩy CCHC 
đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng 

thời ban hành đề án xác định chỉ số CCHC của 
các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên 
địa bàn tỉnh; quy định trách nhiệm của người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực 
hiện nhiệm vụ CCHC; triển khai đo lường bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, 
huyện, thành phố. Trong giải quyết TTHC, các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời 
công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng 
dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ 
quan, đơn vị và tại bộ phận một cửa các cấp để 
người dân tra cứu, tìm hiểu. Bên cạnh đó, các đơn 
vị chủ động cắt giảm 40% thời hạn giải quyết của 
các TTHC, tạo điều kiện tối đa cho người dân và 
doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Trong năm 
2022, UBND tỉnh đã cắt giảm thời hạn giải quyết 
của 98 TTHC lĩnh vực y tế và giao thông vận tải 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và Sở Giao thông 
Vận tải. Các địa phương, đơn vị duy trì triển khai 
thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC gắn với số hóa hồ sơ, giấy 
tờ; tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua 
DVCTT mức độ 3, 4. Tiếp tục triển khai thực hiện 
tốt quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại 
chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện qua 
đó góp phần minh bạch quá trình và rút ngắn thời 
gian giải quyết TTHC. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết trước và đúng hạn của cấp tỉnh và cấp xã là 
99,99%; của cấp huyện là 97,77%. Ý thức trách 
nhiệm thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày 
càng được nâng cao.

Tăng đối thoại, tạo đồng thuận
Đoạn đường liên thôn dài hơn 700m thuộc địa 

bàn thôn Tiên Cầu, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) 
trước đây vốn nhỏ, hẹp, xuống cấp, việc đi lại rất 
khó khăn hiện nay được thi công với nền đường 
được mở rộng 5,5m, có hệ thống rãnh thoát nước 
kiên cố. Theo đồng chí Dương Công Động, Phó Bí 
thư Đảng ủy xã Quỳnh Trang: Việc triển khai xây 
dựng tuyến đường là minh chứng rõ nét cho hiệu 
quả của việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 
Thông qua tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền 
xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người 
dân, từ đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời. Không 
chỉ có tuyến đường ở thôn Tiên Cầu, thời gian qua, 
thông qua tiếp xúc đối thoại, địa phương đã kịp 
thời nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề ở cơ sở như 
giải quyết vấn đề xây dựng rãnh thoát nước cạnh 

đường ĐH.83; vấn đề tiêu úng phục vụ sản xuất 
nông nghiệp; xác định đơn giá dịch vụ nông nghiệp 
tránh hiện tượng nhận vùng, ép giá, ảnh hưởng đến 
tiến độ thu hoạch... Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, 
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Phụ cho 
biết: Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân 
thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã đi 
vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đối với 
cấp huyện, tổ chức định kỳ 1 lần/năm vào tháng 4 
hoặc tháng 10. Đối với cấp xã, việc tổ chức tiếp xúc, 
đối thoại được quy định mỗi năm định kỳ 2 lần vào 
tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, các địa phương có 
thể tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên 
đề nếu cần thiết. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, 
các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện rõ sự chân 
thành, thẳng thắn, bình đẳng, tôn trọng người đối 
thoại; đồng thời gợi mở, định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, huyện, những chủ trương, định 
hướng mà tỉnh, huyện, địa phương đang tập trung 
triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nhiều người dân 
đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng 
góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội của địa phương.

Cùng với Quỳnh Phụ, thời gian qua, việc tổ chức 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền với nhân dân được các cấp 
ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo 
thực hiện. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp 
trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7 cuộc đối thoại cấp 
huyện, 343 cuộc đối thoại cấp xã. Theo đồng chí 
Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy: Qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp, 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp 
thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, 
quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương tới 
nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách 
mới; đồng thời nắm bắt, giải quyết kịp thời những 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhân dân 
được phát huy quyền làm chủ, phấn khởi, tích cực 
tham gia các cuộc tiếp xúc, đối thoại, được trực tiếp 
bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính 
đáng và được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp lắng nghe, tiếp thu, trả lời, trực tiếp giải 
quyết. Các ý kiến được giải quyết thỏa đáng nên tư 
tưởng của người dân được thông suốt. Đây chính là 
tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về 
nhận thức cũng như hành động trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh trong thời gian qua.

Xây dựng chính quyền

GẦN DÂN, 
VÌ DÂN

Anh Đào

Thời gian qua, công tác dân vận của các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi 
mới, tạo được chuyển biến rõ nét, qua đó củng 
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh.
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Thái Bình giờ đây không còn là vùng đất ốc 
đảo cách trở với ba mặt sông, một mặt biển 
bởi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, 

hiện đại, kết nối với các tỉnh trong vùng đồng bằng 
Bắc Bộ và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh. Trong 2 năm qua, hàng loạt 
tuyến đường mới được mở ra, nhiều tuyến đường cũ 
được nâng cấp như quốc lộ 10, quốc lộ 39, quốc lộ 
37, tuyến đường bộ ven biển, đường tỉnh 454, tuyến 
đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, hệ thống 
tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong 
Khu kinh tế Thái Bình... Mạng lưới giao thông đường 
bộ của Thái Bình hiện có hơn 150km quốc lộ, hơn 
300km đường tỉnh và gần 8.900km đường huyện, 
đường đô thị, chuyên dùng. Ngoài ra, hệ thống đường 
giao thông nông thôn cũng được xây dựng đồng bộ, 
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng 
hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
và tạo ra sức hút đầu tư mạnh mẽ.

Nhằm tạo ra lợi thế thu hút đầu tư, ngay từ năm 
đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền 
tỉnh đã xác định tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển 
biến trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ 
đất sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế. Đến 
nay, hàng nghìn héc-ta đất của Khu kinh tế, 8 khu 
công nghiệp, 49 cụm công nghiệp đã được giải 
phóng mặt bằng phục vụ cho nhà đầu tư triển khai 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các dự án thứ 
cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông KC 
Chen, Phó Tổng giám đốc Compal Việt Nam chia 
sẻ: Chúng tôi vừa quyết định đầu tư dự án nhà máy 
sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử như máy tính 
xách tay, đồng hồ, màn hình led... vào khu công 
nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Bình vì giao thông 
thuận tiện, nguồn nhân lực dồi dào, công tác bảo 
vệ môi trường tốt và nhất là có mặt bằng sạch, đủ 
lớn đáp ứng nhu cầu của dự án.

Không chỉ có lợi thế về quỹ đất dành cho phát 
triển công nghiệp, Thái Bình cũng huy động mọi 
nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp bảo đảm đồng bộ, hiện 
đại. Với chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư, 
Thái Bình kêu gọi được hàng chục nhà đầu tư hạ 
tầng, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng san lấp mặt bằng, 
xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, viễn 
thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải tập trung cho 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ 
các dự án thứ cấp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói, môi trường đầu tư, kinh doanh 
của Thái Bình những năm gần đây không ngừng 
được cải thiện. Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chia sẻ: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện 
thứ hạng PCI là nhiệm vụ trọng tâm của Thái 
Bình. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ đứng trong 

Vươn mình 
thu hút đầu tư

THÁI BÌNH

Khắc Duẩn

Thái Bình đang là điểm đến hấp dẫn của các 
nhà đầu tư lớn cả trong nước và ngoài nước. 
Nhiều nhà đầu tư nhận xét Thái Bình có môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hàng đầu 
hiện nay ở khu vực phía Bắc bởi địa phương có 
hệ thống giao thông kết nối, mặt bằng sạch, 
hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thiết chế minh 
bạch, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư 
tối đa và cấp ủy, chính quyền luôn đồng hành 
với doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Tiền Hải.



17TẾT QUÝ MÃO 2023

nhóm từ thứ 15 - 10 trong bảng xếp hạng PCI. 
Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, xây dựng 
mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ 
quan, đơn vị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp 
cận các nguồn lực về đất đai, tài chính, lao động 
và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. 
Đặc biệt, Thái Bình triển khai quyết liệt cải cách 
thủ tục hành chính, đơn giản, rút ngắn thời gian 
giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao 
chất lượng điều hành kinh tế thông qua bộ công 
cụ chỉ số DDCI.

Để thu hút đầu tư các dự án của các tập đoàn 
kinh tế, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có 
thương hiệu toàn cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật, kinh doanh tại Khu kinh tế, các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh đã ban hành nhiều 

cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư. 
Trong đó có các chính sách đặc biệt hỗ trợ ưu đãi 
đầu tư vào Khu kinh tế với mức tối đa bao gồm ưu 
đãi về đơn giá thuê đất; hỗ trợ đầu tư các công 
trình hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; hỗ trợ 
chi phí san lấp mặt bằng; hỗ trợ chi phí đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải; hỗ trợ đào tạo 
lao động; hỗ trợ các thủ tục hành chính về đầu tư 
nhanh gọn, một đầu mối tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh.

Mặc dù tạo ra hệ sinh thái hấp dẫn để thu hút 
đầu tư song Thái Bình không thụ động chờ các 
nhà đầu tư tìm đến mà chủ động xúc tiến quảng 
bá, mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở 
trong nước và nước ngoài từ châu Á tới châu Âu. 
Trong năm 2022, tỉnh đã thành lập 5 đoàn công 
tác đi xúc tiến đầu tư tại Thụy Điển, Na Uy, Pháp, 
Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ngoài giới 
thiệu tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư 
của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng khẳng 
định và cam kết mạnh mẽ sẽ đồng hành, hỗ trợ 
tối đa cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu 
tư, triển khai dự án và kịp thời tháo gỡ khó khăn 
trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Đặc biệt, ngày 19/9/2022, Thái Bình đã thành lập 
Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái 
Bình tại Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) nhằm 
kịp thời cung cấp thông tin môi trường đầu tư, cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thủ tục hành chính 
về đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn 
tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp của 
các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã khẳng 
định cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình không 
phó mặc cho nhà đầu tư hạ tầng mà luôn đồng 
hành trong hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư nên 

Vươn mình 
thu hút đầu tư

càng củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư thứ cấp, 
doanh nghiệp quyết định lựa chọn Thái Bình là 
điểm đến đầu tư. Ngay sau những chuyến xúc 
tiến đầu tư ở nước ngoài, Thái Bình đã đón đoàn 
doanh nghiệp các nước Bắc Âu, đoàn công tác 
của Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Napoli, 
Italy đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm việc với một 
số doanh nghiệp kết nối hợp tác đầu tư, xuất khẩu 
hàng hóa; hàng chục doanh nghiệp Hàn Quốc, 
Đài Loan, Nhật Bản đã trực tiếp đi khảo sát địa 
điểm đầu tư tại các cụm công nghiệp, khu công 
nghiệp, Khu kinh tế và quyết định đưa những dự 
án triệu đô la vào Thái Bình.

Bức tranh thu hút đầu tư của Thái Bình thực 
sự tươi mới và khởi sắc. Năm 2021, tỉnh thu hút 
được 89 dự án với tổng vốn đăng ký 20.041 tỷ 
đồng, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2020, trong 
đó có 8 dự án FDI với vốn trên 545 triệu USD 
đưa Thái Bình vươn lên đứng thứ 15/63 tỉnh, thành 
phố về thu hút số lượng và quy mô dự án FDI. 
Năm 2022, tỉnh thu hút được 104 dự án với tổng 
số vốn khoảng 32.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với 
năm 2021, trong đó vốn FDI trên 660 triệu USD. 
Những con số đó và xu hướng dòng chảy đầu tư 
vào tỉnh đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ 
của Thái Bình, một địa bàn chiến lược cho các nhà 
đầu tư muốn mở rộng, phát triển sản xuất, kinh 
doanh. Với đà tăng trưởng trong thu hút đầu tư 
như hiện nay, Thái Bình đang tạo ra thế và lực mới 
để đưa kinh tế cất cánh, xứng tầm với tiềm năng, 
thế mạnh để sớm đạt được mục tiêu trở thành tỉnh 
phát triển khá vào năm 2025, đến năm 2030 theo 
kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát 
triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Khu công nghiệp Tiền Hải.

Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam (cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện 
Thái Thụy).

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng (khu công nghiệp Tiền Hải).



18 TẾT QUÝ MÃO 2023

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã 
đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành, 
hoàn thành vượt kế hoạch 24/27 chỉ tiêu 

đề ra (trong đó 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Kinh 
tế thành phố tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao. 
Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 49.138 tỷ đồng, 
tăng 13,5% so với năm 2021, vượt 0,9% so với kế 
hoạch; môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển 
biến đột phá, đứng đầu xếp hạng DDCI năm 2022 
khối UBND cấp huyện. Công tác thu, chi ngân 
sách và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm 
chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Tổng 
thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 3.173 
tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, tăng 74,47% so với 
năm 2021. Giá trị khối lượng thực hiện các dự án, 
công trình sử dụng vốn đầu tư công của ngân sách 
thành phố ước đạt trên 388 tỷ đồng, giá trị giải ngân 
ước đạt trên 334 tỷ đồng, bằng 98,58% kế hoạch. 
Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh 
mẽ, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu 
tư phát triển đạt mức cao. Công tác lập quy hoạch, 
quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được quan 
tâm. UBND thành phố đã chủ động xây dựng các 
chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và tổ chức 
triển khai thực hiện ngay, đồng bộ các nhiệm vụ 
để cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển 
thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

Hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái 
Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (đến 
nay cơ bản đã hoàn thành đang trình thẩm định 
phê duyệt); cơ bản hoàn thành và phủ kín các quy 
hoạch phân khu trên địa bàn, trong đó có một số 
quy hoạch tại các khu vực đô thị quan trọng để 
phát triển đô thị (khu vực ven sông Trà Lý, khu đô 
thị hiện hữu, khu vực phía Tây Bắc thành phố, khu 
vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ 
Phúc…); các quy hoạch chi tiết đã hoàn thành hoặc 
cơ bản hoàn thành làm cơ sở để triển khai các dự 
án đầu tư: quy hoạch các khu đất tạo nguồn, quy 
hoạch chi tiết tại quy hoạch phân khu ven sông Trà 
Lý, quy hoạch nút giao Phúc Khánh, quy hoạch 
mở rộng đường Hai Bà Trưng và chỉnh trang khu 
đất sân vận động, quy hoạch chi tiết khu trung tâm 
tại phường Lê Hồng Phong... Tập trung chỉ đạo 
quyết liệt giải quyết các tồn tại, tháo gỡ dứt điểm 
một số nút thắt, điểm nghẽn, hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, góp phần tạo 
cảnh quan, nâng cao năng lực giao thông, mở rộng 
không gian đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, phát 
triển kinh tế - xã hội: đường Đinh Tiên Hoàng đã 
hoàn thành, cơ bản hoàn thành đường Ngô Quyền, 
công viên hồ Ty Diệu, công viên Kỳ Bá đang triển 
khai thi công...

Một số đề án, dự án có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với sự phát triển đô thị của thành phố được 
quyết liệt chỉ đạo thực hiện bảo đảm quy trình thủ 
tục, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của các 
tầng lớp nhân dân: Đề án di chuyển các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, một số cơ quan, đơn vị và một số 
điểm dân cư để phát triển đô thị ven sông Trà Lý; đề 
án cải tạo hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin 
tại một số tuyến phố; đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới 
vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn... Đến 
nay đề án di dời ven sông Trà Lý giai đoạn 1 đã cơ 
bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối 
với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các điểm 
tập kết kinh doanh bến bãi; các hộ dân thuộc phạm 
vi đề án cũng cơ bản nhất trí với chủ trương di dời. 
Công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, 
vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị được duy trì 
thường xuyên, góp phần tích cực trong xây dựng đô 
thị văn minh. Hoàn thành công tác GPMB nhiều dự 
án tồn tại kéo dài, các dự án trọng điểm, được nhân 
dân tin tưởng đánh giá cao, góp phần tạo đột phá để 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội: đường 
454, đường 223, đường Thái Bình - cầu Nghìn, khu 
dân cư mới xã Vũ Phúc, các dự án xử lý nút thắt giao 
thông: Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền...

Cùng với phát triển kinh tế, phát triển đô thị, 
các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được thành phố 
quan tâm chỉ đạo thực hiện và có những bước tiến 
đáng kể. Giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm học, là năm thứ 5 liên tiếp 
dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn 
tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan 
tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, 
chính sách đối với người có công, chính sách xã hội 
và được người dân đánh giá cao. An ninh chính trị 
được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, 
duy trì 10 năm liên tiếp không để xảy ra vi phạm đốt 
pháo nổ, thả đèn trời trái phép. Hoàn thành 100% 
chỉ tiêu giao quân bảo đảm chất lượng, đúng luật, 
an toàn, là địa phương duy nhất không có thanh 
niên bị loại trả phải bù đổi.

Năm 2023, thành phố xác định là năm bản lề, 
có ý nghĩa then chốt, là nền tảng, là động lực, đột 
phá trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thành phố lần thứ XXVIII, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết số 
03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2045 đã đề ra; đồng thời cũng là 
năm dự báo thành phố sẽ tiếp tục phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với tiềm 
năng, lợi thế đang có, với quyết tâm, khát vọng 
phát triển thành phố, những điều kiện thành phố 
đã công phu chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, 
thành phố Thái Bình đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao: 
Tổng giá trị sản xuất tăng từ 13,5% trở lên; giá 
trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 11,5%; thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm 
tiền sử dụng đất) tăng 12% trở lên; hoàn thành các 
tiêu chí thành lập 8 phường Phú Xuân, Tân Bình, 
Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Phúc, 
Đông Mỹ; cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo đô 
thị loại I... Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND thành 
phố sẽ tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành, bảo đảm các đề án, dự án, công 
trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất 
lượng, nhất là đối với các công trình hạ tầng đô thị, 
dự án chỉnh trang phát triển đô thị; tiếp tục đổi mới 
mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, cơ cấu lại các ngành sản xuất 
theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển thương mại, 
dịch vụ nhanh, đột phá trở thành ngành mũi nhọn 
trong thời gian tới.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Khát vọng những tầm cao mới
Đinh Gia Dũng
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
những tháng đầu năm và tình hình thế giới 
diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo 
quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Thành ủy, 
HĐND, UBND thành phố cùng sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, 
ủng hộ của nhân dân, nỗ lực của cộng đồng 
doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của thành 
phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu và 
vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực 
với nhiều khởi sắc, điểm sáng mới.
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Nguyễn Xuân Khánh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

Năm 2022 đã đi qua, trong bối cảnh thuận lợi 
nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải với 

định hướng phát triển kinh tế mang tính chiến lược 
cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính 
trị đã góp phần mang đến những đổi thay quan trọng, 
vững chắc, tạo nền tảng để huyện vững bước đi lên 
với tốc độ phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền 
Hải lần thứ XXVIII, trên cơ sở dựa vào tiềm năng, lợi 
thế địa bàn, Tiền Hải đã triển khai các nhiệm vụ, 
tập trung trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế 
năm 2022 đã có bước tăng trưởng cao. Tổng giá trị 
sản xuất năm 2022 ước đạt 22.466 tỷ đồng, tăng 
13,5% so với năm 2021, nằm trong nhóm dẫn đầu 
tăng trưởng các huyện, thành phố. Trong đó, lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 5.278 tỷ 
đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 14.228 tỷ đồng; 
dịch vụ, thương mại ước đạt 2.960 tỷ đồng. Các chỉ 
tiêu về xã hội như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn  2,02%, 
tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5%; thu nhập bình quân 
đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng. Có được kết quả 
trên, Tiền Hải đã thực hiện phát triển đa dạng hóa về 
quy mô loại hình và thành phần kinh tế, tích cực thu 
hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng, nghề và làng nghề… Nổi bật là thu 
hút đầu tư năm 2022 với tổng vốn đầu tư các dự án 
đạt gần 8 nghìn tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 
50ha, dự kiến sử dụng gần 3.500 lao động. Song 
song với phát triển công nghiệp, trên cơ sở kế hoạch 
phát triển ngành nông nghiệp làm trụ đỡ, Tiền Hải 
đã triển khai đồng bộ, chuyển dịch mạnh cơ cấu nội 
bộ ngành nông nghiệp gắn với tăng quy mô và giá 
trị hàng hóa, tăng tỷ trọng nuôi trồng, đánh bắt thủy 
sản, chăn nuôi, phát triển hệ sinh thái rừng ngập 
mặn và nhân rộng các mô hình hiệu quả để thúc 
đẩy phát triển, đưa ngành nông nghiệp của huyện 
lên tầm cao mới một cách bền vững, từng bước nâng 
cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Điển 
hình, một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo 
phương pháp công nghệ cao tại các xã Đông Minh, 
Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Cường, Nam Thắng với 
tổng diện tích gần 100ha mang lại giá trị kinh tế cao. 
Nuôi ngao tiếp tục phát triển tại các xã ven biển do 
thị trường và giá cả tiêu thụ ổn định. Huyện cũng chú 
trọng xây dựng thương hiệu OCOP cho một số sản 
phẩm có thế mạnh như nước mắm, gạo, vịt, trứng vịt, 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Có chính sách thu hút 
các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đưa 
công nghệ số tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Xây 
dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan 
tâm chỉ đạo theo hướng thực chất, hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã 
hội có nhiều chuyển biến, thiết thực chăm lo đời sống 

nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ 
chức sôi nổi, phong phú từ huyện đến các xã, thôn. 
Năm 2022, Tiền Hải tổ chức khánh thành Khu lưu 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường; Khu 
lưu niệm rất khang trang và quy mô, là nơi đến thăm 
quan, học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự 
nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Bác Hồ.

Cũng trong năm 2022, các ngành, các xã, thị trấn 
trong huyện đã thực hiện tốt chăm lo cho gia đình 
có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, 
cận nghèo, người có thu nhập thấp. Công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân năm qua có bước phát triển 
vượt bậc. Cơ sở vật chất, thiết bị y tế từng bước trang 
bị hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ, khám 
chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, dân số tham gia 
bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Sự nghiệp giáo dục luôn 
được quan tâm, chất lượng đội tuyển học sinh giỏi 
được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được ổn 
định, cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. Trong 
công tác xây dựng Đảng đã thực hiện tốt nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tích 
cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. 
Chỉ đạo, hướng dẫn các loại hình tổ chức đảng thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thường 
xuyên rà soát, bổ sung tiêu chuẩn đạo đức của cán 
bộ, đảng viên sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, 
gương mẫu, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, đấu tranh 
chống các biểu hiện tiêu cực và tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng 
công tác phát triển đảng viên, tập trung vào các đối 
tượng là thanh niên, công nhân, phụ nữ, người có 
đạo...

Bước sang năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội 
đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ kết quả đạt 
được trong năm qua, huyện Tiền Hải vững tin bước 
vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế mới và mục 
tiêu phát triển cao hơn đưa Tiền Hải là huyện có kinh 
tế tăng trưởng mạnh. Để hiện thực hóa điều đó, các 
cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ 
trang và cộng đồng doanh nghiệp toàn huyện phát 
huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn 
dân, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của 
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, đổi mới, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chia sẻ, hợp tác, đổi 
mới tư duy và hiệu quả trong hành động, tiếp tục 
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây 
dựng huyện Tiền Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh, 
là điểm đến thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.

TIỀN HẢI Vững bước đi lên
VỚI TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NHANH, MẠNH, BỀN VỮNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2023

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 
năm 2010) tăng 14% trở lên so với năm 
2022. Trong đó: nông - lâm - thủy sản, 
tăng 2,2% trở lên; công nghiệp - xây 
dựng tăng 19,7% trở lên (trong đó công 
nghiệp tăng 19,9% trở lên, xây dựng 
tăng 18,6% trở lên); thương mại - dịch 
vụ tăng 7,5% trở lên; 

- Phấn đấu có thêm 2 xã trở lên đạt 
nông thôn mới nâng cao;

- Thu nhập bình quân đầu người 
dự kiến đạt trên 61 triệu đồng/người/
năm;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng giảm còn dưới 8,0%;

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 
92% trở lên;

- Có thêm từ 2 trường học trở lên đạt 
chuẩn quốc gia;

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 
đạt 92,5% trở lên;

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ; duy trì bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội;

- Chỉ tiêu về chỉ số cạnh tranh DDCI 
đạt thứ hạng 4/8 huyện, thành phố của 
tỉnh trở lên;

 - Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không 
có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không 
hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên;

- Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp xếp loại tốt đạt 85% trở lên.
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Phóng viên: Năm 2022 là năm ghi dấu ấn quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 
đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật năm 
2022?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Năm 2022 khép lại, 
bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn tác 
động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, tổng 
giá trị sản xuất của huyện tăng 11,61% so với năm 
2021 và đồng đều ở 3 khu vực, xếp thứ 3 toàn 
tỉnh. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
tăng 2,65%; công nghiệp, xây dựng tăng 15,06%; 
thương mại, dịch vụ tăng 8,95%. Toàn huyện có 

4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm OCOP. Trong năm, đã 
có 5 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư; thành lập cụm công 
nghiệp Văn Lang; có 9 nhà đầu tư đến tìm hiểu 
nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Huyện đã phê duyệt 
42 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
bằng với tổng diện tích thu hồi là 202.087,2m2 đất 
với số tiền bồi thường 77,558 tỷ đồng. Tổng thu 
ngân sách nhà nư ớc đạt 1.726 tỷ đồng với 10/10 
khoản thu đều đạt và vượt dự toán giao. Ngành 
giáo dục và đào tạo huyện xếp thứ nhì toàn tỉnh. 
Đáng chú ý, huyện tổ chức thành công Gala “Tiếp 
sức đến trường” và cầu truyền hình chung kết 
“Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 22. Em Đặng 
Lê Nguyên Vũ, lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên 
Hà giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 
thứ 22. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được tăng cường.

 Phóng viên: Những kết quả nổi bật năm 2022 
có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Hưng Hà 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2023. 
Theo đồng chí, yếu tố nào để Hưng Hà đạt được 
những thành quả đó?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Yếu tố để huyện 
Hưng Hà đạt được những thành quả trên là thực 
hiện nhất quán phương châm “Phát triển kinh tế - xã 
hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát 
triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc 
phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Trong 
đó, huyện đã quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, 
chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị 
từ huyện đến cơ sở. Điều này thể hiện rõ trong việc 
Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện ban hành kịp thời các văn bản để triển khai 
có hiệu quả các chủ trương, chính sách của huyện 
đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; 
đề cao trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động, sâu 
sát của người đứng đầu trên tinh thần trách nhiệm, 
nhìn thẳng vào thực trạng, có bản lĩnh, chính kiến, 
trăn trở, tâm huyết, quyết liệt, để lãnh đạo, chỉ đạo 
phù hợp, kịp thời ngay từ cơ sở; tổ chức đối thoại 

người đứng đầu với nhân dân giải quyết những ý 
kiến, kiến nghị của nhân dân; kiên quyết khắc phục 
bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, xa rời dân 
làm mất lòng tin của nhân dân. 

 Phóng viên: Xuân mới 2023, cán bộ và nhân 
dân trong huyện đều có chung niềm tự hào, phấn 
khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Huyện 
ủy, HĐND, UBND huyện sẽ tiếp tục mang đến 
những đổi thay tốt đẹp hơn, đưa Hưng Hà phát triển 
vươn lên tầm cao mới. Muốn vậy, Hưng Hà cần đề 
ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để đạt được mục 
tiêu trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Bước vào năm 2023, 
năm bản lề có tính quyết định đến mục tiêu của cả 
nhiệm kỳ, Hưng Hà còn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Để có tâm thế đầy đủ bước vào 
giai đoạn phát triển mới, chúng tôi phải đánh giá 
đầy đủ, đúng mức các kết quả, thành tựu đã đạt 
được, thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm, yếu 
kém còn tồn tại để rút ra các bài học kinh nghiệm. 
Đồng thời, đề ra mục tiêu phát triển Hưng Hà trở 
thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của 
tỉnh. Để đạt mục tiêu đó, Hưng Hà tiếp tục huy 
động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sâu 
sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở; 
coi công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành 
chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tạo điều 
kiện thu hút đầu tư và triển khai các dự án mới; 
phát triển nông nghiệp toàn diện theo chuỗi liên 
kết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP). Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo 
hướng công nghệ hiện đại, tập trung phát triển 
thương mại gắn với du lịch trên địa bàn. Điều hành 
linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực phục hồi 
kinh tế; đẩy mạnh phát triển 2 thị trấn theo hướng 
đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Tăng cường đổi 
mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và 
các hoạt động văn hóa - xã hội; khai thác những 
lợi thế sẵn có của vùng đất cổ để phát triển du 
lịch. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bằng niềm tin, 
ý chí, trách nhiệm hành động của Đảng bộ, chính 
quyền và các tầng lớp nhân dân, huyện Hưng Hà 
sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, chung tay góp 
sức để tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi 
khó khăn, thách thức, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm 
hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành ở mức cao 
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo đà 
cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong 
tương lai. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
đạt 10,8%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội tăng 8,5%.

Có thêm 2 - 3 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 
60 triệu đồng trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73%.
Có 94% thôn, tổ dân phố đạt danh 

hiệu văn hóa; 95% gia đình đạt chuẩn 
gia đình văn hóa.

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023
Phát triển Hưng Hà trở thành trung tâm 
kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh

Khép lại năm 2022 trong bối cảnh gặp 
nhiều khó khăn và thách thức đan xen, song 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã điều 
hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, có hiệu 
quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
đạt nhiều kết quả khởi sắc. Đây là động lực, 
điểm tựa vững chắc để Hưng Hà phát triển 
toàn diện, bền vững vào năm 2023. Nhân dịp 
đầu xuân mới, phóng viên Báo Thái Bình có 
cuộc trao đổi với đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà về kết quả 
đạt được trong năm 2022; những định hướng 
và khát vọng đưa Hưng Hà tiếp tục vươn lên 
mạnh mẽ trong năm 2023.

Thanh Thủy
(thực hiện)

Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch và 
công tác giải phóng mặt bằng tại xã Dân Chủ.
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Xác định năm 2022 là một năm có nhiều khó 
khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Huyện 
ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, điều 
chỉnh bổ sung các chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; 
các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Nhờ đó kinh tế của huyện 
Vũ Thư có sự phục hồi rõ nét, tổng giá trị sản xuất 
ước đạt trên 13.203 tỷ đồng, vượt  kế  hoạch đề 
ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, cao hơn 
2,81% so với năm 2021. Một số công trình trọng 
điểm của huyện đã được khởi công xây dựng: trụ 
sở làm việc của liên cơ quan đảng, đoàn thể huyện, 
dự án nâng cấp, cải tạo đường bờ nam sông Kiến 
Giang, xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn xã 
Tân Phong, nâng cấp tuyến đường chùa Keo - Cổ 
Lễ... Công tác thu ngân sách có bước đột phá lớn 
so với các năm gần đây, tổng thu ngân sách huyện 
và xã năm 2022 ước thực hiện trên 1.448 tỷ đồng, 
đạt 154% dự toán huyện giao và đạt 128,6% so 
với cùng kỳ năm 2021. Thu từ đấu giá quyền sử 
dụng đất toàn huyện đạt trên 400 tỷ đồng, cao 
nhất từ trước đến nay, vượt 444% kế hoạch đề ra. 
Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú 
trọng tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo 
điều kiện cho 437 doanh nghiệp hoạt động, tăng 
56 doanh nghiệp so với năm 2021, chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp huyện (DDCI) xếp thứ 3 trong số 
các huyện, thành phố.

Điểm nổi bật trong năm 2022, huyện Vũ Thư 
xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, Huyện ủy, 
UBND huyện ưu tiên “dồn lực” tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị từ huyện đến 
cơ sở vào cuộc, bằng nhiều giải pháp, quyết tâm 
tạo chuyển biến trong công tác GPMB. Nếu đầu 
năm 2022, huyện có nhiều điểm nghẽn khó khăn 
về GPMB gây cản trở lớn cho việc triển khai các 
dự án, thì đến nay hầu hết các điểm nghẽn này 
đã được tháo gỡ. Các dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng cụm công nghiệp Tân Minh, Minh Lãng, nâng 
cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 454; đầu tư xây dựng 
tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái 
Bình... được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND 
huyện quan tâm lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển văn hóa, xã hội, đã tổ chức thành công 
Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, lễ hội chùa Keo 
mùa thu và đón nhận quyết định công nhận Hương 
án chùa Keo là bảo vật quốc gia, tổ chức lễ kỷ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam... Công tác chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng cao; 
ngành giáo dục duy trì chất lượng ở vị trí tốp đầu 
của tỉnh, huyện; có trên 5.500 lao động có việc 
làm mới; toàn huyện giảm 148 hộ nghèo (từ 2,73% 
xuống còn 2,53%); giảm 1.769 hộ cận nghèo (từ 
2,33% xuống 2,2%). Quốc phòng được củng cố, 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

được giữ vững; đã tổ chức thành công diễn 
tập khu vực phòng thủ huyện với quy mô 
lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng Đảng được Ban 
Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo thông suốt từ huyện đến cơ sở. Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện nghiên cứu, xây 
dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2022 - 2030; UBND huyện 
tăng cường triển khai dịch vụ công trực 
tuyến và chữ ký số chuyên dùng, quyết liệt 
chấn chỉnh một số tồn tại về thực hiện thủ 
tục liên quan đến đất đai, từng bước củng cố 
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
cấp ủy, điều hành của chính quyền.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan 
trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh 
tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) đã được đề 
ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XVI. Trước những thuận lợi và khó khăn đan 
xen, năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu 
tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới, tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để đạt mục tiêu này, 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác mọi 
tiềm năng thế mạnh của địa phương. Vũ Thư sẽ 
quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực để tập 
trung cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo đột 
phá chiến lược về hạ tầng. Tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo nâng cao thực chất chất lượng hoạt động các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách 
an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cấp 
ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình 
hình, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhằm 
củng cố vững chắc quốc phòng và giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy thành tựu đã đạt được trong năm 2022, 
cùng với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, 
đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện 
Vũ Thư phát huy truyền thống cách mạng của quê 
hương, tinh thần cần cù sáng tạo, đoàn kết thống 
nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển 
của huyện trong những năm tiếp theo.

VŨ THƯ

Vượt thách thức, ghi dấu ấn 
phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Quang Anh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 
các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích 
cực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của 
mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 
2022 huyện Vũ Thư vượt qua nhiều thách 
thức, đạt được những thành tựu, dấu ấn quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng 
giá trị sản xuất của huyện đạt trên 13.203 tỷ 
đồng, tăng 10% so với năm 2021; đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân không ngừng 
được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy Vũ Thư thăm mô hình sản xuất rau toàn tại xã 
Trung An.
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Kết thúc năm 2022, nhìn vào những 
con số thống kê, Thái Thụy đã đạt 
được nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 29.436 tỷ 
đồng, tăng 8,3% so với năm 2021. Kinh 
tế của huyện có sự phục hồi nhanh trên 
các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng đạt 
khá, hầu hết các ngành sản xuất, kinh 
doanh trở lại trạng thái bình thường sau 
dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp duy 
trì ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt 
kết quả khá; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công đạt kết quả cao. Lĩnh vực văn hóa, 
xã hội có nhiều tiến bộ; việc thực hiện 
chế độ, chính sách đối với người và gia 
đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội 
được bảo đảm đúng quy định. Các hoạt 
động văn hóa, thể thao, du lịch, thông 
tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Công 
tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân được chấn chỉnh. 
Công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực 
quân sự, quốc phòng địa phương được 
củng cố và nâng cao. Công tác xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Dấu ấn nổi bật của huyện Thái Thụy 
trong năm 2022 là sự quyết liệt triển khai 
công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), 
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, nhất 
là các dự án lớn thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện như dự án khu 
công nghiệp Liên Hà Thái. Ông Nguyễn 
Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát 
triển quỹ đất huyện cho biết: Năm 2022, 
công tác GPMB được Huyện ủy, UBND 
huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, được 
cả hệ thống chính trị tập trung cao, vào 
cuộc tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến 

độ dự án. Trong năm, UBND huyện đã 
phê duyệt 201 phương án GPMB thực 
hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn huyện 
với tổng diện tích thu hồi 1,5 triệu m2 
diện tích đất nông nghiệp, đất ở của 
1.109 hộ; tổng kinh phí bồi thường, hỗ 
trợ GPMB là hơn 290 tỷ đồng. Đến hết 
năm 2022, huyện đã cơ bản bàn giao 
gần 600ha cho chủ đầu tư xây dựng khu 
công nghiệp Liên Hà Thái. Các phương 
án GPMB được huyện thực hiện đúng 
quy định của pháp luật, tiến độ GPMB 
các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp 
thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 
thi công, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh 
giá cao, nhiều tập thể, cá nhân được 
nhận bằng khen có thành tích xuất sắc 
trong công tác GPMB.

Cùng với kết quả nổi bật trong công 
tác GPMB và thu hút đầu tư, các phong 
trào xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nhà văn hóa kiểu mẫu, sản phẩm 
OCOP... cũng được huyện triển khai tích 
cực, hiệu quả. Trong năm 2022, trên 
địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay toàn 
huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao (đứng thứ 2 toàn tỉnh về tỷ lệ 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). 
Toàn huyện có 16 sản phẩm được công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao cấp 
tỉnh; đang chuẩn hóa 16 sản phẩm của 7 
chủ thể. Chương trình thắp sáng đường 
quê đã có 8 xã đăng ký triển khai lắp đặt 
gần 70km đường bằng đèn năng lượng 
mặt trời. Thái Thụy đã xây dựng được 90 
nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu 
trên tổng số 254 nhà văn hóa thôn, dân 
phố trong toàn huyện, trở thành điểm 
sáng của tỉnh trong xây dựng nhà văn 
hóa kiểu mẫu.

Xuân về
THÁI THỤY
trên quê hương

Trần Tuấn

Vùng đất ven biển Thái Thụy đang thực sự “thay da đổi thịt” bởi những 
dự án triệu đô với những nhà máy, công trình đang và sẽ nối nhau mọc lên 
tại Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, mang lại nguồn thu 
ngân sách lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đồng chí THÁI THỊ THU HƯỜNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÓA
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy

Ông NGÔ TRUNG KIÊN
Thị trấn Diêm Điền

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong 

năm 2023, phấn đấu đến năm 2025 đưa Thái Thụy 

trở thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 5 nhiệm 

vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển, trong đó đặc 

biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị vững mạnh; tăng cường công tác quản lý 

giáo dục rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò tiền 

phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực 

hành công vụ; coi trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm đào tạo, bố trí, điều 

động, luân chuyển cán bộ, phát huy vai trò chủ động, tích cực của MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi 

hành kỷ luật đảng, tích cực cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Để phát huy những lợi thế, tiềm năng trong thu 

hút đầu tư, năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện đồng 

bộ các giải pháp như: quyết tâm, nhanh trong GPMB 

các dự án giao thông, dự án công nghiệp trên địa bàn; 

huyện phối hợp với các ngành của tỉnh tham mưu 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường mời gọi các nhà đầu 

tư lớn có thương hiệu ở Hàn Quốc, Đài Loan…, đầu tư 

vào địa bàn, nhất là vào khu công nghiệp Liên Hà Thái; 

tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an 

ninh trật tự và vệ sinh môi trường để các nhà đầu tư yên tâm vào đầu tư sản xuất.

Năm 2022, chúng tôi nhận thấy công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện có 

rất nhiều sự sáng tạo, toàn diện trên tất cả các lĩnh 

vực. Đảng viên và nhân dân chúng tôi hoàn toàn tin 

tưởng, ủng hộ những chủ trương, quyết sách của 

huyện và địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, 

văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một trong 

những dấu ấn nổi bật trong năm 2022 phải nói đến 

các giải pháp đồng bộ của huyện trong công tác GPMB thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất 

là vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, từ đó tạo sự phát triển mạnh mẽ cho kinh tế của 

địa phương.
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Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch 

Covid-19, nhất là dịp đầu năm, huyện Đông Hưng 
quyết tâm thực hiện chiến lược “5K + vắc-xin + 
công nghệ + truyền thông + ý thức người dân”, 
giữ địa bàn ổn định, an toàn, phục vụ đắc lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, huyện tập 
trung chỉ đạo, định hướng cho doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh chủ động, tích cực thực hiện 
kế hoạch sản xuất đã đề ra; thực hiện bộ chỉ số 
đo lường đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện 
(DDCI). Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại 
lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các giải pháp 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến 
khích các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện thành 
lập doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên 
quan triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu 
dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã được 
phê duyệt. Bên cạnh đó, Đông Hưng chủ động, tích 
cực triển khai các đề án của UBND tỉnh về: đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi 
số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 
2021 - 2030; đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình 
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 
đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung phát triển 
thương mại, dịch vụ dọc theo các tuyến quốc lộ, 
tỉnh lộ, chợ đầu mối.

Với sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ 
đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị 

quyết, đề án của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định 
hướng đến năm 2030; đề án phát triển đàn trâu, bò 
thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 
2025 và những năm tiếp theo; chương trình mỗi xã 
một sản phẩm... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng 
đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung theo 
vùng; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng tỷ 
lệ cơ giới hóa trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt 
nhằm giảm công lao động, tăng giá trị trên một đơn 
vị diện tích canh tác. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

 

Những kết quả nổi bật
Với sự vào cuộc tích cực cùng các giải pháp linh 

động, hiệu quả, kinh tế của huyện Đông Hưng sau 
2 năm tăng trưởng dưới 2 con số do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 thì năm 2022 đã có sự phục 
hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 2 con số. Trong 20 chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 8 chỉ tiêu vượt, 
7 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 
11,5%, cao hơn năm 2021 (9,1%), vượt kế hoạch 
đề ra (10,85%). Trong đó, công nghiệp và xây dựng 
cơ bản tăng 15,4%; thương mại, dịch vụ tăng 9%; 
nông nghiệp, thủy sản tăng 2,6% so với năm 2021. 
Bình quân thu nhập đầu người đạt 57,7 triệu đồng, 
tăng so với năm 2021 gần 5,7 triệu đồng. Năng 
suất lúa cả năm đạt cao nhất so với nhiều năm gần 
đây và cao nhất trong tỉnh; tỷ lệ cơ giới hóa trong 
sản xuất nông nghiệp ngày một cao; các vùng sản 
xuất theo mô hình tập trung và lúa chất lượng cao 
đã hình thành ở một số địa phương cho kết quả 
tốt. Huyện đang hướng dẫn các chủ thể xây dựng 
18 sản phẩm OCOP các loại để đề nghị tỉnh công 
nhận trong năm 2022; sản phẩm bánh cáy của 
xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức 
đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 
2022. Huyện chỉ đạo các địa phương huy động mọi 
nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 
1.300,85 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội tăng 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so 
với năm 2021. Đặc biệt, năm 2022 có 30 dự án 
đăng ký đầu tư trên địa bàn với số vốn đăng ký 

trên 1.100 tỷ đồng, tăng 17 dự án so với năm 2021. 
Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ 
đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều 
khởi sắc; trong đó phong trào giáo dục của huyện 
được công nhận là đơn vị dẫn đầu tỉnh. Công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch 
được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời, 
hiệu quả. Chế độ, chính sách đối với người và gia 
đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các đối 
tượng bảo trợ xã hội được cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, số 
vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm mạnh cả 
3 chỉ số.

Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,6%
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong 

việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025. Huyện Đông 
Hưng phấn đấu tổng giá sản xuất tăng 11,6% so 
với năm 2022. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản 
tăng 2,8%; công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 
15,1%; thương mại, dịch vụ tăng 8,7%. Tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội phấn đấu tăng 9% 
so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu 110,8 triệu 
USD, tăng 8% so với năm 2022; tổng thu ngân 
sách nhà nước đạt 1.465,64 tỷ đồng; có 4 xã đạt 
xã NTM nâng cao. Có 93% hộ gia đình được công 
nhận danh hiệu gia đình văn hóa; giữ vững tỷ lệ 
thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “thôn, tổ dân phố 
văn hóa” hiện có (96%). Phấn đấu tạo việc làm mới 
cho 5.600 lao động trở lên, tỷ lệ lao động có việc 
làm của huyện đạt 94,3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm 0,2% so với cùng kỳ. Để thực hiện đạt các chỉ 
tiêu đề ra, năm 2023 huyện Đông Hưng sẽ phát 
huy các thành quả đã đạt được, tranh thủ tối đa thời 
cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các 
giải pháp. Trong đó tập trung giải pháp phát triển 
bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trải 
thảm đỏ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào các 
cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực, làm 
tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các 
công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo 
quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý đất đai, 
bảo vệ môi trường.

Tô Xuân Thức
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng

Năm 2022, huyện Đông Hưng thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều 
khó khăn; song với sự chủ động, linh hoạt 
trong chỉ đạo, điều hành, Đông Hưng đã vượt 
khó, giành được những kết quả nổi bật trên 
các lĩnh vực, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh 
tế đạt hai con số, vượt mục tiêu đề ra.

ĐÔNG HƯNG VƯỢT KHÓ

ĐẠT MỤC TIÊU 
TĂNG TRƯỞNG 
HAI CON SỐ Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần 

Đô Lương.
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Phóng viên: Nhìn lại một năm, đồng chí có thể 
đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Năm 2022 là 
năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh 
hưởng của tình hình thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt 
đại dịch Covid-19 những tháng đầu năm bùng phát 
trên địa bàn huyện ảnh hưởng rất nhiều đến phát 
triển kinh tế - xã hội, song Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện Quỳnh Phụ đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong 
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần 
đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vận dụng linh hoạt 
vào thực tiễn của địa phương, đặc biệt là sự vào 
cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng 
doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp 
nhân dân, qua đó đã đạt được kết quả quan trọng 
trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 
23.227,4 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 
2021. Trong nông nghiệp, năng suất, sản lượng 
các sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực đều 
tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của huyện. 
Riêng năng suất và sản lượng lúa năm 2022 đạt 
133,79 tạ/ha, tăng 0,22 tạ/ha, là huyện dẫn đầu 
toàn tỉnh về năng suất lúa. Trong xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, đến nay Quỳnh Phụ đã có 5 
xã đạt chuẩn; cùng với cơ chế hỗ trợ chương trình 
“Thắp sáng đường quê” của tỉnh, huyện đã điều 
chỉnh mức hỗ trợ của huyện từ mức 7,2 triệu đồng/
km lên 10 triệu đồng/km giúp nhiều tuyến đường 
quê trong huyện ngày một bừng sáng. Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước đầu đạt 
hiệu quả, đến nay có 6 cơ sở với 8 sản phẩm được 
công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng 
phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh, hạ tầng 
giao thông... được tiến hành nhanh gọn, có sự đồng 
thuận cao của người dân, qua đó phát huy được 
tiềm năng, thế mạnh của huyện, đưa Quỳnh Phụ 
trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh. Phong trào 
tự nguyện góp quyền sử dụng đất được nhân dân 
ủng hộ cao, toàn huyện đã có 19 tuyến đường ở 30 
xã, thị trấn với 3.909 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến 
trên 337.555m2 đất ở và đất nông nghiệp không đòi 
lại. Tổng giá trị đất hiến trên 452,4 tỷ đồng. Huyện 
đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng xã giai đoạn 2021-2023; tổ chức quy hoạch 
chung đô thị mới An Đồng và Quỳnh Ngọc, triển 
khai lập quy hoạch thị trấn An Bài và thị trấn Quỳnh 
Côi, nâng cấp và mở rộng nhiều tuyến đường trong 
huyện. Nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện kéo theo 
sự tăng trưởng của các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu vượt 
so với kế hoạch: giá trị sản xuất ngành công nghiệp 
- xây dựng tăng 15,1%; thương mại - dịch vụ tăng 
8,9%; nông nghiệp tăng 2,9%... Sự tăng trưởng 
mạnh trên các lĩnh vực đã mang lại nguồn ngân 
sách lớn cho huyện. Tổng thu ngân sách năm 2022 
ước thực hiện trên 2.435 tỷ đồng, tăng 54,3% so với 
năm 2021, là năm đầu tiên huyện có mức thu vượt 
trên 2.400 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm 
và có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục toàn 
diện được nâng lên, khẳng định được vị trí vững 
chắc, giữ vị trí tốp đầu toàn tỉnh về phong trào thi 
đua 2 tốt; đứng tốp đầu thi vào lớp 10 THPT. Kỳ thi 
vào đại học năm 2022, huyện có 1 học sinh đỗ thủ 
khoa, 2 điểm cao trong tốp 10 toàn quốc. An sinh 
xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66% 
so với năm 2021. Các chế độ, chính sách đối với 
người và gia đình có công với cách mạng, các đối 
tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp 
thời. Bên cạnh đó, huyện đầu tư kinh phí hàng chục 
tỷ đồng để xây mới và cải tạo các cụm nghĩa trang 
theo một mẫu chung làm ấm lòng các gia đình liệt 
sĩ. Quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được 
tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững.

Phóng viên: Những kết quả quan trọng và toàn 
diện Quỳnh Phụ đạt được trong năm qua cho thấy 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và 
sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí 
có thể phân tích rõ hơn nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Triển khai Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi luôn xác định 
muốn thành công phải có chủ trương đúng. Ngay từ 
đầu năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã 
chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, 

dự án, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài 
bản. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 
huyện có sự đổi mới đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, 
hiệu quả cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo; đề 
cao vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động 
của người đứng đầu thể hiện ở việc sâu sát cơ sở, 
trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các 
chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở. 
Khi phát sinh những vướng mắc kịp thời tháo gỡ 
ngay từ cơ sở. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh cải cách 
hành chính; quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt 
công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
ở các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ, huyện cũng luôn xác 
định mọi việc làm phải mang lại lợi ích thiết thực cho 
người dân và khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc triển 
khai đều rất thuận lợi.

Phóng viên: Với quyết tâm duy trì là cực tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh, năm 2023 Quỳnh Phụ xác 
định những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành 
mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Năm 2023, mục 
tiêu của huyện đề ra là tổng giá trị sản xuất tăng 
12,8% so với năm 2022; phấn đấu có từ 3 đến 5 
xã  đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm 0,2% trở lêm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 
đạt 70% trở lên... Để đạt được những mục tiêu trên, 
huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của huyện: Tiếp 
tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
sâu sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ 
sở. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng 
mặt bằng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, 
sự đồng thuận và tự nguyện của nhân dân cùng góp 
quyền sử dụng đất thực hiện các dự án trọng tâm 
của tỉnh, của huyện.

Huyện tiếp tục tập trung cao các nguồn lực để 
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng 
đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa kết hợp với thương 
mại, dịch vụ. Cùng với đó, chú trọng việc quy hoạch 
vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất theo 
cánh đồng mẫu lớn cũng như việc cơ giới hóa liên 
kết chuỗi trong sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với 
chương trình mỗi xã một sản phẩm; ban hành những 
cơ chế mới sát với thực tiễn và tiếp tục triển khai 
xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã theo 
kế hoạch, qua đó tạo đà để Quỳnh Phụ phát triển 
nhanh và bền vững trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quyết tâm duy trì 
là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh

QUỲNH PHỤ

Nguyễn Cường
(thực hiện)

Năm 2022 đánh dấu bước chuyển biến 
mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện Quỳnh Phụ với hầu hết các chỉ tiêu đều 
hoàn thành và vượt cao so với kế hoạch đề ra. 
Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo 
Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn 
Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện Quỳnh Phụ về những kết quả nổi bật 
huyện đạt được trong năm qua.
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Có thể nói, ngay từ đầu năm với diễn biến 
phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng 
nặng nề về mọi mặt của đời sống xã hội, 

song Kiến Xương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của 
trung ương, của tỉnh, luôn nêu cao quyết tâm, nỗ lực 
tìm giải pháp và chủ động thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong trạng thái 
bình thường mới. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của huyện đạt 10,10% so với cùng 
kỳ, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế 
hoạch đề ra. Điều đáng ghi nhận là mặc dù thời tiết 
không thuận lợi nhưng ngành nông nghiệp đã khắc 
phục khó khăn, sản xuất thắng lợi ở tất cả các mùa 
vụ, tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất, triển khai 
nhiều dự án sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, ứng dụng cơ giới hóa, khoa học 
công nghệ vào canh tác. Toàn huyện có 2.367ha 
sản xuất tập trung có liên kết, có 1.241ha được tích 
tụ, chiếm 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, 
hình thành 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. 
Trong chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không 
có dịch bệnh xảy ra. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục 
được duy trì và phát triển, đã có 3 xã thực hiện nuôi 
cá ao bán nổi với diện tích 10ha bước đầu đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. Những cố gắng trên đã góp 

phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thuỷ sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 2,57% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, nổi bật nhất là các doanh nghiệp vẫn duy trì 
đà tăng trưởng khá. Dù bị ảnh hưởng nặng nề của 
dịch Covid-19 dịp đầu năm song các doanh nghiệp 
đã vượt qua khó khăn, bứt phá mạnh mẽ bằng việc 
ký kết các đơn hàng dài hạn, đầu tư máy móc công 
nghệ hiện đại, tạo việc làm ổn định cho hàng chục 
nghìn lao động. Ngoài ra, huyện đã tích cực thu hút 
nhà đầu tư, mở rộng diện tích cụm công nghiệp. Đến 
nay, 7/7 cụm công nghiệp đều có nhà đầu tư kinh 
doanh hạ tầng, hướng tới sẽ thu hút các dự án có 
công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo bước 
đột phá về phát triển công nghiệp trong thời gian tới. 
Song song với chú trọng phát triển công nghiệp tập 
trung, Kiến Xương cũng quan tâm duy trì, phát triển 
nghề, làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần đưa giá trị 
sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 4.721 tỷ đồng, 
tăng 18,46% so với cùng kỳ. Cùng với đó, huyện tập 
trung xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, 
hiện đại, quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt 
bằng, tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy 
mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều 
dự án quan trọng đã được triển khai, phát huy hiệu 
quả rõ rệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% 
kế hoạch giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển 
sản phẩm OCOP được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
Các xã, thị trấn tiếp tục giữ vững và nâng cao các 
tiêu chí, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thương hiệu 
sản phẩm, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân 
dân. Đến nay, toàn huyện có 6 xã được công nhận 
xã nông thôn mới nâng cao, có 6 sản phẩm OCOP 
đạt từ 3 sao trở lên. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, 
thông tin và truyền thông, giáo dục - đào tạo tiếp tục 
được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục 
đại trà, mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, năm học 
2021 - 2022 huyện Kiến Xương xếp thứ 2 toàn tỉnh. 
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân có 
nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách về lao 
động, việc làm, an sinh xã hội không ngừng được 
quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật 
tự an toàn xã hội được duy trì, đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội 
được bảo đảm. Có thể nói, đây là kết quả cho sự cố 

gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân 
trong huyện.

Để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển, 
huyện Kiến Xương chú trọng đẩy mạnh thực hiện 
cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, 
hiệu quả, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính. Công tác xây dựng chính quyền điện tử cũng 
được lãnh đạo huyện hết sức quan tâm, thể hiện vai 
trò kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Qua khảo sát đánh giá về bộ chỉ số năng lực cạnh 
tranh của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Kiến Xương 
xếp thứ 2/8 huyện, thành phố.  

Nhìn lại một năm qua, Kiến Xương thêm tự hào vì 
diện mạo ngày càng khởi sắc, sự đổi thay ngày càng 
mạnh mẽ và toàn diện hơn trên mọi lĩnh vực. Hướng 
đến phía trước với những nhiệm vụ hết sức quan 
trọng trong năm tới, trên cơ sở những kết quả đạt 
được, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là phải tiếp tục 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, không ngừng 
cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
nhân dân. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 
tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 
Kiến Xương sẽ đoàn kết một lòng, vững tin bước vào 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bứt phá đi lên

KIẾN XƯƠNG

- Tổng giá trị sản xuất tăng từ 10,50% 
trở lên.

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa 
bàn đạt 4.846 tỷ đồng trở lên.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.005 
tỷ đồng trở lên.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120 
triệu USD trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 58 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn 2,06%.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2023

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng thuận của nhân dân, nỗ lực, cố gắng của 
cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 huyện 
Kiến Xương đã bứt phá đi lên, thực hiện thắng 
lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã 
hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong 
huyện thực sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó 
khăn, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Nguyễn Văn Dực
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
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Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết 
quả nổi bật Hội Nông dân tỉnh đạt được trong năm 
2022?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, hội nông 
dân các cấp đã tổ chức 3.652 buổi tuyên truyền 
cho trên 300.000 lượt hội viên, nông dân về các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội và 
các quy định của địa phương; tích cực vận động 
hội viên, nông dân đoàn kết duy trì sản xuất, kinh 
doanh, thi đua phát triển kinh tế.

Trong năm, Hội tiếp tục duy trì hiệu quả chương 
trình phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ 
chức 2.197 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 
167.859 lượt hội viên; phối hợp tổ chức 351 lớp đào 
tạo nghề cho 1.596 hội viên; hướng dẫn xây dựng 
40 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cung ứng 2.110 
tấn phân bón các loại, bảo đảm chất lượng phục 
vụ sản xuất trồng trọt; phát huy hiệu quả trên 32 tỷ 

đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; duy trì hoạt động 
ủy thác trên 1.287 tỷ đồng với Ngân hàng Chính 
sách xã hội và tín chấp gần 2.300 tỷ đồng với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ 
cho trên 55.000 nông dân vay phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Hội tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh 
tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ 
nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ 
nông sản, hàng hóa, đưa hàng trăm sản phẩm của 
nông dân lên sàn thương mại điện tử...

Phóng viên: Năm qua, phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục 
lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông 
dân tham gia. Đồng chí có thể cho biết kết quả và 
những hiệu ứng tích cực mà phong trào mang lại 
cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, toàn tỉnh 
có 253.573 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu “Hộ 
sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, đạt 86% so với 
tổng số hội viên, cuối năm bình xét có 173.090 hộ 
đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” các 
cấp, đạt gần 70% so với tổng số hộ đăng ký.

Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy ý chí 
vươn lên làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế, 
cải thiện, nâng cao đời sống nông dân. Nhiều gia 
đình hội viên, nông dân đã mạnh dạn đột phá về tư 
duy kinh tế, chủ động áp dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng đem 
lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết 
việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 2022, Thái 
Bình vinh dự có 2 hội viên nông dân được Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, tôn vinh 
và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Hoạt động của phong trào đã góp phần làm 
giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu 
giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phóng viên: Để tiếp tục phát huy vai trò của 
Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao 

đời sống của người dân nông thôn, thời gian tới Hội 
Nông dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm 
vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Hội sẽ tiếp tục đổi mới 
nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để 
đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới hội 
viên, nông dân; tập trung vận động nông dân thay 
đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển 
kinh tế nông thôn; khơi dậy và phát huy ý chí tự 
lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của nông dân trong 
phát triển nông nghiệp. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm, tạo điều 
kiện của chính quyền các cấp, bám sát tình hình 
thực tế để triển khai, đưa các phong trào thi đua, 
đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi 
trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Đẩy mạnh việc hỗ trợ, giúp nông dân tiếp cận các 
cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên 
quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp 
tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông 
dân; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức 
tín dụng, giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn 
vay; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và 
công nghệ, thông tin thị trường, giá cả vật tư nông 
nghiệp, nông sản hàng hóa...

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung các giải pháp tập 
hợp nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, 
thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú gắn với xây 
dựng người nông dân mới trở thành lực lượng đi 
đầu, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu 
nước, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo 
bền vững.

Phóng viên: Năm 2023 sẽ diễn ra đại hội hội 
nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 
lần thứ VIII. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội sẽ 
được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?  

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Ban Thường vụ Hội 
Nông dân tỉnh đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn 
của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam và Thông tri của Tỉnh ủy để chỉ đạo và hướng 
dẫn các cấp hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; 
thành lập các tiểu ban và phân công các thành viên 
của tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; hướng 
dẫn chuẩn bị các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn 
bị nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo 
hội nông dân các cấp; thành phần, số lượng đại 
biểu đại hội và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp 
trên...

Theo kế hoạch, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành 
đại hội cấp cơ sở, trong quý II sẽ hoàn thành đại 
hội cấp huyện, quý III sẽ hoàn thành Đại hội đại 
biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ XI. Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất chọn Hội 
Nông dân huyện Kiến Xương làm đơn vị tổ chức 
đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Đồng thời, hướng dẫn ban thường vụ hội nông dân 
các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của 
địa phương quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm 
cơ sở thuộc địa bàn, mỗi huyện chọn một cơ sở 
hội chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ 
đạo chung.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phát huy vai trò của hội nông dân 
TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động hướng về cơ sở, Hội Nông dân 
tỉnh đã khẳng định vai trò trong phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông 
dân. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn 
đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Hội Nông dân tỉnh về những kết quả nổi bật 
Hội đạt được trong năm 2022, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023.

Tiến Đạt
(thực hiện)

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm trang trại nuôi gà của hội viên 
Phạm Văn Tràng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).
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Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết 
quả nổi bật trong việc quan tâm chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ của các cấp 
công đoàn tỉnh trong năm 2022?

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Năm 2022, các cấp 
công đoàn tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các 
chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tạo nhiều 
dấu ấn trong hoạt động công đoàn như: tổ chức 
50 chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an” và 
trao 128.823 suất quà với tổng số tiền 45 tỷ đồng; 
tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân với 
nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt được các cấp 
ủy đảng, người sử dụng lao động đáng giá cao như 
chương trình “Cảm ơn người lao động”; bữa cơm 
đoàn viên; tuyên dương, khen thưởng đoàn viên, 
NLĐ xuất sắc... Tổng số đoàn viên, NLĐ được 
chăm lo trong tháng công nhân là 7.555 người với 
tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho 
24 công nhân lao động (CNLĐ) bị tai nạn nặng; 
tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây 41 căn nhà “Mái 
ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí 1,46 tỷ đồng; 

hỗ trợ 4.297 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 
với số tiền 3,2 tỷ đồng. Tặng quà cho 63.283 con 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích 
xuất sắc trong học tập với số kinh phí trao là 6 tỷ 
đồng; hỗ trợ tầm soát ung thư gan sớm cho 2.500 
đoàn viên. Tổ chức 16 lớp tuyên truyền, giáo dục 
công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao 
thông đến đoàn viên, NLĐ và trao tặng 6.200 mũ 
bảo hiểm xe máy.

Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn 
hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần 
cho đoàn viên, NLĐ; công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở đã tổ chức 12 giải cầu lông, kéo co, bóng đá 
và 4 hội diễn, liên hoan văn nghệ chào mừng các 
sự kiện của địa phương, của ngành.  

Phóng viên: Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ được các 
cấp công đoàn trong tỉnh triển khai như thế nào, 
thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Các cấp công đoàn 
luôn chủ động trong nắm tình hình đời sống, việc 
làm của đoàn viên, NLĐ; tham gia giải quyết các 
vụ việc phức tạp về quan hệ lao động; đã tư vấn 
pháp luật cho 1.510 lượt CNLĐ về chế độ chính 
sách. Tổ chức và tham gia 87 cuộc giám sát theo 
Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của 
Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và 
phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh xây 
dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động tại 8 doanh 
nghiệp đông CNLĐ.

Đại diện thương lượng nâng cao chất lượng bữa 
ăn ca cho NLĐ, đã có 15 công đoàn cơ sở (CĐCS) 
nâng mức ăn ca lên trên 18.000 đồng/bữa. Chủ 
động tổ chức thương lượng, đối thoại để sửa đổi và 
bổ sung vào trong thỏa ước lao động tập thể những 
điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật 
như các khoản phụ cấp, khen thưởng, chế độ nâng 
lương và thời giờ nghỉ ngơi...

Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước giải quyết 
thành công 8 cuộc ngừng việc tập thể, qua đó 
thương lượng với người sử dụng lao động điều 
chỉnh lại cách tính lương sản lượng, tăng lương 

cơ bản, tăng tiền xăng xe, tiền ăn trưa, ăn tối và 
thời giờ nghỉ ngơi bảo đảm hài hòa lợi ích hai bên. 
Hướng dẫn các CĐCS trong doanh nghiệp sửa đổi, 
bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Trong năm đã 
hướng dẫn ký mới 30 thỏa ước lao động tập thể, 
nâng tỷ lệ các CĐCS đã ký thỏa ước đạt 71,4%. 
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các 
cấp công đoàn kịp thời xử lý trên 200 đơn thư của 
đoàn viên liên quan đến việc thực hiện pháp luật 
lao động tại nhiều doanh nghiệp, nhất là các đơn 
có nội dung về chính sách BHXH, chấm dứt hợp 
đồng lao động, nợ lương...

Phóng viên: Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội 
Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 
2023 - 2028. Liên đoàn Lao động tỉnh xác định mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp gì trong nhiệm kỳ mới, 
thưa đồng chí? 

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Mục tiêu của Đại hội 
Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực 
thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm lo, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh việc thu hút NLĐ vào tổ 
chức công đoàn và các chương trình phúc lợi cho 
đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh.

- Để đạt được mục tiêu trên, các cấp công đoàn 
tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
sau:

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả chức năng 
đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, NLĐ.

+ Triển khai sâu rộng các chương trình phúc lợi 
nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ.

+ Đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển đoàn viên, 
thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu 
vực nhà nước.

+ Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động.

+ Đối mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp 
phần xây dựng giai cấp CNLĐ ngày càng lớn mạnh, 
hiện đại.

+ Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng, 
chính quyền, tổ chức công đoàn trong sạch, vững 
mạnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Cường
(thực hiện)

Công đoàn Thái Bình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của đoàn viên, người lao động

Năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính 
trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và 
Chương trình hành động số 11 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao 
động tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển 
khai các hoạt động cụ thể, thiết thực với đoàn 
viên, người lao động (NLĐ). Nhân dịp xuân mới, 
phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí 
Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động tỉnh để hiểu rõ hơn về nội dung này.
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Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát 
vọng cống hiến”, năm 2022, công tác văn hóa, 
thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều 

chuyển biến rõ rệt và hoạt động sôi động trở lại. Nhiều 
giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình 
tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân 
rộng và phát huy. Đoàn thể thao Thái Bình tham gia 
thi đấu trong nước và quốc tế với quyết tâm cao, đạt 
nhiều thành tích, tỏa sáng và ghi dấu ấn lịch sử. Hoạt 
động du lịch được phục hồi trở lại, đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Tham mưu xây dựng và hoàn thiện văn bản, 
tạo tiền đề cho các hoạt động phát triển
Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã chủ động, tích cực tham mưu UBND 
tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch tạo tiền đề, cơ sở 
pháp lý quan trọng để ngành thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX đã đề ra. Trong đó có quyết định phê duyệt 
đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030; kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể 
dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX; kế hoạch triển 
khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt: chương trình bảo tồn và phát huy 
bền vững các giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển văn hóa đến 
năm 2030, chương trình số hóa di sản văn hóa Việt 
Nam giai đoạn 2021 - 2030...

Tiếp tục bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa truyền thống
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XX, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 
các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về di sản 
văn hóa và quyết định phê duyệt đề án xây dựng hồ 
sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình 
UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại. Ngành đã phối hợp với 
Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia hoàn thành hồ 
sơ nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức thành công các 
hội nghị tập huấn lấy phiếu kiểm kê và đồng thuận 
lập hồ sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” 
đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa 
bàn 8 huyện, thành phố và một số tỉnh đồng bằng 
sông Hồng.

Ngoài ra, đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch xếp hạng 3 di tích quốc gia: đình Đa Cốc, đình 
Thượng Hiền, xã Nam Bình (Kiến Xương) và Miếu 
Giai, xã Minh Lãng (Vũ Thư); trình UBND tỉnh phê 
duyệt xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh năm 2022, ban 
hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ 
động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 
tỉnh; thực hiện đề tài khoa học “Sưu tầm, nghiên 
cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại 2 
di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Bình”; hoàn thiện 
dự thảo quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn 
hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch rà soát, 
kiểm kê di tích trên địa bàn 4 huyện Đông Hưng, 
Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải; triển khai biên tập 
sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Thái 
Bình; tổ chức thành công Liên hoan diều toàn quốc 
lần thứ 2 tại Thái Bình...

Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 
23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 
lễ vinh danh 5 nghệ nhân nhân dân, 11 nghệ nhân 
ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và trao 
11 bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; tổ chức lễ 
tiếp nhận 201 hiện vật của gia đình cố nhạc sĩ Thái 
Cơ trao cho Bảo tàng tỉnh.

Sôi nổi đời sống văn hóa, thể thao 
trong quần chúng nhân dân
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” được phát động và triển khai rộng khắp; việc 
đăng ký các danh hiệu văn hóa được thực hiện kịp 
thời, bảo đảm đúng quy định. Năm 2022, toàn tỉnh có 
92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 94% 
thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu Khu dân cư 
văn hóa, 73% xã đạt chuân văn hóa nông thôn mới, 
73,6% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 
62,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai 
thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hoàn thành 
nghiệm thu việc lắp đặt trang thiết bị văn hóa, thể 
thao tại 48 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân 
phố năm 2021 và khảo sát triển khai thực hiện năm 
2022; tham gia hội diễn hội tụ sông Hồng mở rộng 
năm 2022 và đạt HCV toàn đoàn, 2 HCV, 1 HCB cá 
nhân. Tổ chức thành công cuộc thi tuyên truyền lưu 
động toàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng 
mô hình nhà văn hoá - khu thể thao thôn tổ dân phố 
tại 8 huyện, thành phố; truyền dạy nghệ thuật chèo 
tại xã Song An (Vũ Thư).

Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng và biểu 
diễn thành công các chương trình nhân kỷ niệm 
ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và địa phương. Tổ 
chức tập luyện nâng cao chất lượng các vở diễn, vai 
diễn cho diễn viên trẻ; dàn dựng bảo lưu một số vở 
chèo cổ, dựng vở chèo mới tham gia liên hoan sân 
khấu chèo toàn quốc đạt 1 HCV cho vở diễn, 3 HCV, 
4 HCB, 2 HCĐ cá nhân. 

Lĩnh vực thể thao năm 2022 ghi dấu ấn với việc 
tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần 
thứ IX với 16 môn thi đấu. Các huyện, thành phố 
tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ 
sở, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân 
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỷ lệ 
người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường 
xuyên đạt 35,8%.

Thể thao thành tích cao 
có nhiều dấu ấn đáng tự hào
Năm 2022, đoàn thể thao Thái Bình đã tham 

gia thi đấu 21 giải, đạt 97 huy chương các loại. Tại 
SEA Games 31, Thái Bình có 4 HLV được triệu tập 
làm trọng tài; 10 VĐV tham gia thi đấu đạt 6 HCV, 3 
HCB, 3 HCĐ. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, 
đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình xuất sắc 
giành cúp vô địch. Tại Đại hội thể thao toàn quốc 
lần thứ IX, các VĐV Thái Bình đạt 36 huy chương, 
trong đó có 11 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ, xếp vị trí thứ 
22 toàn đoàn. 

Du lịch từng bước phục hồi, phát triển
Thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường 

mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động 
du lịch, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương có 
liên quan ban hành hướng dẫn việc đón khách bảo 
đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các 
đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, đã 
tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác và 
quảng bá trên cổng du lịch thông minh của tỉnh; tổ 
chức hội nghị giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với 
phát triển du lịch. Trao giải cuộc thi thiết kế logo 
và slogan du lịch Thái Bình... Ước tính, tổng lượng 
khách năm 2022 đạt 705.567 lượt, tăng 140% so với 
năm 2021, trong đó chủ yếu là khách du lịch nội địa.

Với thành quả đạt được trên các lĩnh vực, ngành 
văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục nỗ lực hướng tới 
năm 2023 với nhiều mục tiêu mới, khắc phục khó 
khăn và kiên quyết hành động để bứt phá sau khi 
đại dịch Covid-19 được khống chế. 

Trương Thị Hồng Hạnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gặt hái nhiều thành quả 
trong điều kiện bình thường mới

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÁI BÌNH
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Những hy sinh thầm lặng
“Gia tài” sau gần 20 năm gắn bó với đua thuyền 

rowing của Phạm Thị Thảo là huy chương vàng 
Asiad 2018, 2 lần góp mặt tại Olympic, được Nhà 
nước trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Ba 
cùng nhiều huy chương các loại tại các kỳ đại hội 
thể thao toàn quốc, SEA Games và các giải đấu 
khu vực... Đạt nhiều thành tích như vậy nhưng có 
lẽ đối với cá nhân Phạm Thị Thảo và người hâm 
mộ, dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời VĐV của 
cô là tấm huy chương vàng Asiad 2018. Bởi đây 
không chỉ là tấm huy chương giải “cơn khát vàng” 
của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội khi ấy 
mà còn là thành tích cho thấy nỗ lực phi thường của 
một “bà mẹ bỉm sữa”.

Sinh con gái lớn vào tháng 8/2017, 3 tháng 
sau Thảo đã quyết định nỗ lực tập luyện trở lại với 
những bài tập tự ra giáo án, tự tập một mình. Khi 
đó, cơ thể chưa thích nghi được, đau nhức triền 
miên. Phạm Thị Thảo chia sẻ: “Có những bữa cơm 
cầm đôi đũa mà không đưa lên nổi bởi tay cứ run 
run”. Nỗ lực ép cân, chuẩn bị cho việc trở lại thi 
đấu đỉnh cao, khi con được 6 tháng Thảo bồng bế 
con lên Hà Nội rồi lại ra Hải Phòng 
để hội quân cùng các thành viên 
đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 
Asiad. Con còn quá nhỏ lại phải 
đi khắp nơi theo mẹ khiến bé mệt 
mỏi, quấy khóc, chậm tăng cân. 
Còn Thảo, sau ngày dài tập luyện, 
đêm về lại trông con... càng thêm 
cực nhọc. Trước khi Asiad diễn ra 

gần 4 tháng, Thảo quyết định xa con, đưa con về 
quê ở Tiền Hải nhờ cậy ông bà nội, ngoại chăm sóc 
để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho thi đấu. Ngày con 
gái tròn 1 tuổi, Thảo viết trên trang cá nhân: “Hôm 
nay là ngày sinh nhật đầu tiên của con gái mà mẹ 
không có ở nhà”. 3 ngày sau, cô cùng đồng đội 
giành huy chương vàng Asiad 2018.

Sau tấm huy chương đó, những tưởng Phạm Thị 
Thảo đã chia tay cuộc đời VĐV để làm công tác 
huấn luyện, tập trung vun vén cho gia đình nhỏ, 
chăm sóc các con. Thế nhưng, 32 tuổi, cô quyết 
định trở lại đội tuyển quốc gia để hướng tới mục 
tiêu SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Hành 
trình xa con lại bắt đầu. Nhưng lần này không phải 
là một mà đã là hai em bé.

“Mẹ ơi, cố lên” trở thành động lực “săn vàng”
Thời gian tập trung cho SEA Games 31 đúng 

vào giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy 
gần một năm ròng Thảo ở lại trung tâm cùng đội 
tuyển, ngay cả tết Nguyên đán cũng không về nhà. 
Điều đó đồng nghĩa với việc hai con của cô, một bé 
gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi chỉ gặp mẹ qua màn 
hình điện thoại vào mỗi tối. Thảo thú nhận: Bởi mẹ 
thường xuyên xa nhà, đi tập luyện và thi đấu nên 
cậu con trai thứ hai quấn quýt ông bà và bố hơn 
mẹ. Trong khi đó, cô chị cả lại thường xuyên hỏi mẹ 
khi nào về với con. Buồn nhất là có lần bà nội kể 
đang đêm con ngủ mơ cứ ú ớ gọi mẹ, khi ấy Thảo 
chỉ biết yên lặng khóc.

Trên hành trình vinh quang của Thảo là đằng 
đẵng những tháng ngày nhớ con. Nhưng chính nỗi 
nhớ ấy trở thành động lực to lớn để cô quyết tâm 
và nỗ lực hơn. Hành trang trên mỗi chặng đua là 
lời con nói “Mẹ ơi, cố lên". Những lúc mỏi mệt nhất, 
nản lòng nhất, cô đều nghĩ đến lời cổ vũ ấy để 
mạnh mẽ tiến lên phía trước. Thành quả sau gần 
một năm xa con của Thảo là 3 chiếc huy chương 
vàng SEA Games. Đến ngày thi đấu cuối cùng tại 
SEA Games 31, sau khi đã đạt 2 huy chương vàng, 
cô mới đồng ý để bố đưa các con đến cổ vũ cho 
mình dù địa điểm diễn ra môn đua thuyền rowing 

ngay tại Hải Phòng. Cô chia sẻ: Quãng đường từ 
nhà ra Hải Phòng không phải quá xa, đáng lẽ đã có 
thể gặp con sớm hơn nhưng lại sợ quấn quýt các 
con không thể tập trung thi đấu nên đến ngày cuối 
cùng mình mới đồng ý để gia đình đến cổ vũ. Lúc 
ngồi trên thuyền, nhìn lên khán đài, thực sự chưa 
khi nào có cảm giác hồi hộp, hân hoan đến như vậy 
vì biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, ngay sau khi chặng 
đua kết thúc, mình sẽ gặp lại con. Vậy là càng phải 
cố gắng hơn nữa để về đích thật nhanh.

Là VĐV Thái Bình đạt nhiều huy chương vàng 
nhất tại SEA Games 31 nhưng không ngủ quên 
trên chiến thắng, ngay khi SEA Games kết thúc, 
Thảo lại bắt tay vào tập luyện cho liên tiếp các giải 
đấu quan trọng. Kết quả, Thảo xuất sắc mang về 
1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại giải vô 
địch châu Á 2022 được tổ chức tại Thái Lan và 3 
huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 
thứ IX. Những tưởng, quãng thời gian nghỉ xả hơi 
đã bắt đầu. Nhưng không, chuyến tập huấn tại Úc 
cùng các thành viên đội tuyển đua thuyền quốc gia 
sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023. 
Lúc này, mục tiêu hướng tới của Phạm Thị Thảo 
là kỳ Asiad 2023 được tổ chức tại Thường Châu 
(Trung Quốc).

Trên mỗi chặng đua, vị trí của Thảo luôn là 
người dẫn chèo, có nhiệm vụ như một thủ lĩnh của 
thuyền, điều chỉnh tần số để các thành viên có thể 
đạt tốc độ đúng như chiến thuật đã đề ra. Cô chia 
sẻ: Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, nước 
mắt, đến ngày gặt hái rồi, chỉ có 7 phút thôi, mọi 
người có nhìn nhận mình hay không, có công nhận 
cố gắng của mình hay không, chỉ có 7 phút trên 
thuyền ấy thôi. Thầm lặng mà bền bỉ, như một nhà 
leo núi luôn cần mẫn trên hành trình chinh phục 
những đỉnh cao mới, mong rằng, tay “săn vàng” 
của đua thuyền rowing sẽ luôn vững tay chèo, là 
niềm tự hào của thể thao Thái Bình.

Việt Nam

Dù thuộc quân số Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao Thái Bình nhưng đặc thù 
của bộ môn đua thuyền rowing chưa có điều 
kiện tập luyện trong tỉnh nên rất hiếm khi có 
thể gặp Phạm Thị Thảo - nữ vận động viên 
(VĐV) đang nắm giữ nhiều thành tích nhất của 
rowing Việt Nam tại Thái Bình. Lý do bởi cô 
luôn bận rộn với lịch trình tập luyện, thi đấu ở 
Hà Nội, Hải Phòng và quốc tế.

Tú Anh
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Lưu Ngần

Nông nghiệp xanh là nền nông nghiệp sản 
xuất áp dụng đồng bộ các quy trình, công 
nghệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu 

vào cho sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Nông nghiệp xanh hướng 
đến nâng cao tính cạnh tranh của nông sản, phát 
triển công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế 
thải, ổn định kinh tế và giúp cho người nông dân có 
chất lượng cuộc sống tốt hơn, bảo vệ các nguồn 
tài nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp... bảo đảm 
nông nghiệp bền vững trên cả trụ cột kinh tế - xã 
hội và môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh 
tế xanh.

Ngược phố về quê ngày cuối năm, thong dong 
qua những làng quê ven bờ sông Hóa, vẫn mảnh 
đất ấy, vẫn những con người ấy nhưng hôm nay 
đã thật sự đổi khác. Xã Hồng Quỳnh (Thái Thụy) 
nằm gần cửa sông Hóa đổ ra biển có nguồn nước 
lợ, thích hợp cho loài rươi sinh sống, phát triển. Là 
xã thuần nông nên rươi được xác định là con đặc 
sản cho thu nhập cao, tuy nhiên việc nuôi rươi mới 
chỉ dừng lại ở việc khoanh vùng tự nhiên nơi có con 
rươi sinh sống. Người dân còn ít kinh nghiệm và 
chưa nắm được quy trình về kỹ thuật quản lý môi 
trường và tác động kỹ thuật cải tạo vùng khoanh 
nuôi nên năng suất con rươi vẫn còn thấp, hiệu 
quả kinh tế vùng canh tác chưa cao. Để nâng cao 
hiệu quả nghề nuôi rươi, đồng thời khai thác hết 
tiềm năng, thế mạnh từ đất đai, ngành nông nghiệp 
phối hợp với UBND huyện Thái Thụy đã xây dựng 
và triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất 
lượng cao kết hợp nuôi rươi tại các xã Thụy Ninh, 
Thụy Việt, Hồng Quỳnh với tổng diện tích 133ha. 

Ông Bùi Hữu Chi, Giám đốc HTX SXKD rươi Hồng 
Quỳnh cho biết: Con rươi được người dân gọi là 
“lộc trời” bởi năng suất phụ thuộc hoàn toàn vào tự 
nhiên. Để nâng cao sản lượng rươi, người dân đã 
nói không với phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, tuy 
nhiên gieo cấy lúa theo kiểu tận dụng, chưa từng 
nghĩ tới việc xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị 
từ chính loại gạo sạch này. Được sự hỗ trợ của các 
cấp, ngành, chúng tôi đã thành lập HTX sản xuất, 
kinh doanh lúa gạo hữu cơ, sản phẩm con rươi với 
11 thành viên trực tiếp sản xuất, 150 thành viên 
là các hộ có diện tích nuôi rươi. Ngoài được hỗ trợ 
giống rươi, phân bón hữu cơ và trang bị cơ sở vật 
chất; chúng tôi còn được tập huấn, chuyển giao 
kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi; hỗ 
trợ xây dựng bao bì nhãn mác, tem, mã QR truy 
xuất nguồn gốc; xây dựng trang thông tin điện tử 
để quảng bá và giới thiệu sản phẩm lúa gạo và con 
rươi của địa phương... Không chỉ giúp ổn định sản 
lượng rươi thu hoạch, mô hình còn tạo sản phẩm 
gạo hoàn toàn hữu cơ với giá bán cao, từng bước 
giúp địa phương xây dựng thương hiệu nông sản 
theo hướng bền vững.

Theo tính toán ban đầu, mô hình sản xuất lúa 
hữu cơ kết hợp nuôi rươi tại Thái Thụy cho hiệu 
quả kinh tế cao hơn 1,5 - 1,7 lần so với sản xuất 
truyền thống. Do chỉ gieo cấy 1 vụ/năm, sản xuất 
“thuần” hữu cơ nên sản phẩm gạo sạch từ vùng 
nuôi rươi được người tiêu dùng đánh giá cao, cung 
không đủ cầu. Ông Lê Nguyên Hoài, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Thái Thụy cho biết: Với mong muốn 

xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, 
từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới 
huyện Thái Thụy xây dựng kế hoạch mở rộng mô 
hình lúa - rươi tại xã Thụy Việt với diện tích khoảng 
100ha.

Từ sự đổi mới tư duy, mạnh dạn xóa bỏ những 
tập quán sản xuất xưa cũ, khát vọng làm ăn lớn đã 
được nông dân áp dụng trên những cánh đồng lớn. 
Năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 30% diện tích cấy 
lúa được bỏ bờ ngăn, trong đó gần 10.000ha tích 
tụ ruộng đất xóa bỏ bờ ngăn, hình thành các cánh 
đồng lớn đồng bộ cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến 
thu hoạch. Không còn cảnh sản xuất manh mún, 
mạnh ai nấy làm. Máy móc đã gánh đỡ những 
công việc nặng nhọc, giúp người dân tiết kiệm chi 
phí sản xuất, tiết kiệm thời gian. Cánh đồng lớn 
cũng “xe duyên” cho 3 nhà: doanh nghiệp, nhà 
nông, nhà khoa học trong sản xuất nông nghiệp, 
tiếp sức để các địa phương, HTX xây dựng thương 
hiệu gạo.

Năm 2022 tiếp tục cho thấy sự chuyển biến rõ 
về nhận thức, thay đổi tập quán canh tác lâu đời 
của người nông dân. Ngành nông nghiệp và các địa 
phương, doanh nghiệp, HTX đã nâng cao về nhận 
thức cho nông dân trong việc chuyển đổi phương 
thức gieo cấy, quản lý dịch hại IPM, quản lý sức 
khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật theo “4 đúng”, giảm lượng phân bón vô 
cơ, đi đôi với nhiều tiến bộ kỹ thuật như “3 giảm, 3 
tăng”, “1 phải, 5 giảm”, kỹ thuật tưới nông lộ phơi, 
quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính... 
Những giải pháp, quy trình kỹ thuật đồng bộ này đã 
và đang mang lại nhiều lợi ích trong thực tiễn, giúp 
giảm chi phí sản xuất và giảm gây ô nhiễm môi 
trường. Dựa trên tiềm năng, lợi thế riêng có, Thái 
Bình đã và đang xây dựng nền nông nghiệp đa 
tầng, đa giá trị thông qua tập trung phát triển các 
sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Mỗi sản phẩm bên 
cạnh chất lượng ngon còn chứa đựng giá trị văn 
hóa, có thể thu hút khách tham quan, trải nghiệm 
và thưởng thức ẩm thực thông qua hình thức du lịch 
trải nghiệm. Từ đó, tạo ra giá trị mới cho sản xuất 
nông nghiệp, cho nông dân, hướng tới xây dựng 
một nền sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.

Khép lại năm Nhâm Dần với bao khó khăn, 
thách thức song cũng chứa đựng không ít trái ngọt 
từ những nỗ lực, quyết tâm của ngành nông nghiệp. 
Xuân Quý Mão đang tới, định hướng đã rõ, cùng 
với nền tảng đã tạo dựng, tin rằng những nông dân 
Thái Bình không ngại khó, ngại khổ, gắng sức, bền 
lòng cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ 
cùng nhau dệt nên những mùa vàng ấm no.

Khát vọng xanh

TRÊN CÁNH ĐỒNG

Giữa thanh âm mùa xuân phơi phới, những 
chồi non, lộc biếc đang vươn mình trong hơi 
gió và tiếng reo vui nhộn nhịp đón tia nắng 
mới. Trên những cánh đồng thẳng cánh cò 
bay, tư duy làm nông nghiệp xanh như làn gió 
mới đang len lỏi, cho những mùa nối mùa tỏa 
hương thơm, trái ngọt, góp phần nâng cao thu 
nhập, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng 
hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường.

30% diện tích gieo cấy lúa được xóa bỏ 
bờ ngăn giúp hình thành cánh đồng lớn tạo 
thuận lợi áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào 
sản xuất.
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Cánh đồng không bờ “5 cùng”
Trong cái hối hả, bận rộn của những ngày cuối 

năm, trên các cánh đồng, nông dân cũng đang 
hăng say lao động, quyết tâm gặt hái những mùa 
vàng. Vừa lái “con trâu sắt” ra đồng chuẩn bị làm 
đất, anh Tám tươi cười chia sẻ: Tôi là một trong 
những người đi đầu trong phong trào tích tụ ruộng 
đất, làm cánh đồng lớn ở địa phương. Tôi hiện có 
10ha đất tập trung gọn một vùng, thửa ruộng nhỏ 
nhất 2 mẫu, lớn nhất 9 mẫu. Tính trung bình, tôi thu 
nhập trên 400 triệu đồng/năm từ gieo cấy lúa. Tôi 
thấy làm cánh đồng mẫu lớn dễ canh tác, thuận 
tiện trong chăm sóc, đặc biệt hiệu quả kinh tế cao 
gấp đôi so với làm những thửa nhỏ, manh mún khi 
áp dụng máy móc vào các công đoạn sản xuất.

Nhìn những thửa ruộng “bờ xôi ruộng mật” dần 
hoang hóa cùng với chủ trương của nhà nước 
khuyến khích làm cánh đồng mẫu lớn nên anh 
Tám mạnh dạn thuê, gom đất, cải tạo đồng ruộng. 
Anh Tám chia sẻ: Có ruộng của hàng trăm hộ nên 
nhiều mảnh, cốt đất cao thấp không đều, nhiều bờ 
quai, bờ thửa phân ô nên tôi phải đầu tư nhiều công 
sức, thời gian để chỉnh trang, kiến thiết lại đồng 
ruộng: phá bỏ những bờ thửa không cần thiết, đắp 
bờ mới, cải tạo đồng đều cốt đất, san phẳng mặt 
ruộng, xử lý triệt để cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng...

nhờ đó có thể đưa máy vào làm đất, gieo cấy, chăm 
sóc, phòng, trừ sâu bệnh và thu hoạch.

Ruộng tập trung lớn, một chủ nên anh Tám có 
thể thực hiện chuyên canh lúa “5 cùng”: cùng làm 
đất, cùng giống, cùng gieo trồng, cùng chăm sóc, 
cùng thu hoạch và có rất nhiều thuận lợi cho sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa. Anh Tám đầu tư hàng 
tỷ đồng trang bị 1 máy cấy mạ khay, 2 máy làm đất, 
1 máy gặt, 1 giàn máy phun thuốc trừ sâu chuyên 
dụng, 2 máy bón phân, giàn gieo mạ khay... giúp 
giảm đáng kể chi phí so với làm thủ công lại bảo 
đảm thời vụ. Ruộng đất tập trung, có máy móc thiết 
bị nên anh Tám chủ động hoàn toàn về cơ cấu mùa 
vụ đồng thời liên kết với các công ty, doanh nghiệp 
sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm. Những mảnh 
ruộng hoặc bỏ hoang, hoặc gieo cấy cầm chừng 
trước kia giờ đã mang lại những mùa vàng trĩu 
bông. Ngoài việc tập trung, tích tụ ruộng đất, tận 
dụng máy móc đã trang bị, anh Tám đảm nhận 
dịch vụ làm đất, gieo cấy, phun thuốc trừ sâu, thu 
hoạch cho người dân trong và ngoài xã.

Biến rơm rạ thành... ngoại tệ
Là tỉnh nông nghiệp, chủ lực là cây lúa nên hàng 

năm, nguồn phụ phẩm (rơm rạ) từ lúa rất lớn và 
thường được nông dân đốt bỏ ngay trên đồng ruộng 
sau thu hoạch. Nhưng đối với người dân xã An Mỹ, 
rơm rạ đã trở thành một mặt hàng sinh giá trị, tăng 
nguồn thu cho người trồng lúa. Việc thu gom rơm 
rạ cũng mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, giúp 
sản xuất lúa bền vững hơn. Tuy vẫn đang trong 
quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống máy 
móc, nhà xưởng nhưng ngay trong thời gian đầu 
vận hành thử, anh Tám đã thu mua được 150 tấn 
rơm rạ ở vụ mùa của bà con nông dân để chế biến 
và dệt thành những tấm thảm rơm xuất khẩu đi Hàn 
Quốc.

Anh Tám chia sẻ: Sau mỗi mùa vụ, ám ảnh 
không chỉ của riêng tôi là tình trạng đốt rơm rạ diễn 
ra phổ biến trên các cánh đồng. Không khí ngột 
ngạt cùng với khói rơm rạ ảnh hưởng không nhỏ 
tới môi trường, sức khỏe, đặc biệt là người già và 
trẻ nhỏ. Là một nông dân gieo cấy với quy mô lớn, 
tôi luôn trăn trở tìm đáp án giải quyết nguồn rơm rạ 
vừa bảo đảm môi trường vừa tạo giá trị. Tình cờ tìm 
hiểu mô hình thu gom rơm rạ xuất khẩu sang Hàn 
Quốc của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Rơm 
Việt, xã Đông Xuyên (Tiền Hải), tôi liên hệ và làm 
cơ sở vệ tinh cho họ. Do rơm rạ dùng để dệt thảm 
xuất khẩu phải thu hoạch bằng máy gặt tăng đơ, 

cắt sát gốc lúa nên vụ đầu tiên thu gom rơm rạ, tôi 
thuê máy từ Thanh Hóa ra thu hoạch.

Được biết, rơm rạ sau khi thu hoạch về được xử 
lý khô tới 90% sau đó dệt thành những tấm thảm 
có độ dài, rộng và trọng lượng theo đặt hàng. Thảm 
rơm được sấy khô, xử lý mầm bệnh, nấm mốc ở 
nhiệt độ cao sau đó đóng túi, hút chân không. Các 
sản phẩm được phía đối tác Hàn Quốc thu mua để 
che phủ mặt luống giữ ấm, giữ ẩm cho các loại cây 
nông nghiệp, đặc biệt là cây sâm. Anh Tám cho 
biết: Công việc này chủ yếu cần nhiều lao động 
thủ công. Do vụ đầu tiên thử nghiệm nên tôi mới 
đầu tư 4 máy dệt rơm. Rơm rạ thu mua về tôi thuê 
lao động xếp lại cho ngay ngắn, đưa vào máy dệt 
thành thảm rồi chuyển sang Tiền Hải sơ chế, đóng 
gói để xuất khẩu. Với đặc điểm đồng đất vàn cao, 
gieo cấy lúa thuận lợi, cây lúa ít bị đổ, ngập nước 
nên phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật xuất khẩu. 
Thời gian tới, phía đối tác Hàn Quốc sẽ sang thăm 
cơ sở đồng thời thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng 
trụ sở chính tại An Mỹ. Vụ xuân 2023, tôi sẽ đầu 
tư 2 máy gặt tăng đơ, xây dựng kho xưởng, lò sấy 
phục vụ sơ chế rơm rạ để có thể xuất khẩu trực tiếp 
sang Hàn Quốc, không qua trung gian.

Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Tô Trang cho biết: 
Nếu người dân tự thu gom rơm, anh Tám sẽ mua 
với giá 600 đồng/kg. Như vậy, một sào, chúng tôi 
thu nhập thêm từ 80.000 - 90.000 đồng từ nguồn 
rơm rạ vốn thường bị đốt bỏ. 8 lao động chúng tôi 
đều rất phấn khởi khi ở tuổi 60 - 70 còn được anh 
Tám thuê dệt rơm rạ với thu nhập ổn định 4 - 5 triệu 
đồng/người/tháng mà công việc lại nhẹ nhàng.

Tuy mô hình mới bước đầu đi vào hoạt động 
nhưng theo anh Tám, với số lượng thu mua không 
giới hạn, việc phát triển mặt hàng xuất khẩu này 
rất có dư địa và có thể mang lại nguồn lợi kinh tế 
rất lớn, nếu biết khai thác và tận dụng tối đa các 
nguồn phụ phẩm sau thu hoạch lúa. Sau khi xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống nhà xưởng, máy móc, 
anh Tám sẽ liên kết với các HTX, đại điền để tăng 
số lượng rơm rạ được thu mua. Anh Tám bộc bạch: 
Thành công lớn nhất khi tôi triển khai mô hình này 
chính là nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của người dân. 
Tôi rất tâm đắc câu nói của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn: “Nông nghiệp là 
sinh mạng, nông thôn là tương lai”. Người nông dân 
mới không chỉ nuôi sống được bản thân mà phải 
làm ra sản phẩm nuôi được thêm nhiều người nữa. 
Phải sống được bằng nông nghiệp nhưng phải làm 
nông nghiệp “sạch”.

Nông dân mới
Anh Nguyễn Duy Tám, thôn Tô Trang, xã An 

Mỹ (Quỳnh Phụ) hiện đang thuê, mượn 10ha 
ruộng, đầu tư nhiều loại máy móc phục vụ sản 
xuất. Với quy mô ấy, anh Tám không phải là số 
ít những “đại điền” của Thái Bình nhưng suy 
nghĩ, cách làm giàu từ sản xuất nông nghiệp 
mà anh đang thực hiện thì ít có nông dân nào 
làm được.

Lưu Ngần

Phấn đấu xây dựng thôn, xóm không có khói, 
thời gian tới tôi dự định thu mua cả rơm rạ rối gặt 
bằng máy gặt đập thông dụng đề nghiền nhỏ, sản 
xuất phân bón hữu cơ.

Anh NGUYỄN DUY TÁM
thôn Tô Trang, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ)

Rơm rạ sau thu mua được dệt thành thảm với độ dài nhất định.
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Ngân Huyền

Bừng lên
sức sống mới

Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân 
rạo rực, tươi vui gõ cửa mọi nhà, hiện hữu 
trên từng đường dong ngõ xóm. Trong hơi 
ấm của mùa xuân, những miền quê nông 
thôn mới (NTM) như bừng lên sức sống mới 
với những chồi non, lộc biếc, muôn hoa đua 
sắc thắm. Những tuyến đường, những ngôi 
nhà cao tầng, những công trình trường học, 
trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng 
kiên cố, khang trang, đời sống nhân dân 
ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về 
vật chất và tinh thần.

Năm 2015, xã Thụy Chính (Thái Thụy) được 
UBND tỉnh công nhận xã NTM với 19/19 
tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. 5 năm sau, 

Thụy Chính là xã đầu tiên cán đích NTM nâng cao 
của tỉnh với “bước đột phá” được Đảng ủy, UBND 
xã chọn lựa thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương 
phát triển đó là quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung, xây dựng những cánh đồng lớn. Nhờ vậy, 
tỷ lệ diện tích cấy lúa năng suất, giá trị cao chiếm 
75 - 80% diện tích. HTX đã ký hợp đồng với Công 
ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed sản xuất lúa 
giống trên cánh đồng 37ha thuộc thôn Miếu, thôn 
Chính và thôn Hòe Nha mang lại thu nhập cao gấp 
1,3 lần sản xuất tự do, góp phần thay đổi đời sống 

kinh tế nhân dân. Bà Đào Thị Hoan, thôn Chính 
phấn khởi chia sẻ: Từ NTM đến NTM nâng cao, đời 
sống mọi mặt của bà con có sự thay đổi căn bản. 
Được trực tiếp thụ hưởng thành quả, mọi người đều 
động viên nhau tích cực thực hiện tốt các cuộc vận 
động, các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa 
phương.

Về xã Bình Định (Kiến Xương) vào một ngày đất 
trời đang rộn rã sang xuân, cảm nhận đầu tiên của 
chúng tôi là cuộc sống thanh bình, yên ấm của một 
“miền quê đáng sống”. Dọc các tuyến đường trung 
tâm của xã với những hàng cây xanh thắm, những 
thảm hoa rực rỡ sắc màu; nổi bật lên là những ngôi 
nhà cao tầng hiện đại đan xen với những ngôi nhà 
mái bằng khang trang san sát. Những con đường 
liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa sạch đẹp, 
phong quang và đều được lắp điện chiếu sáng. Các 
công trình như: trường học, trạm y tế, nghĩa trang 
liệt sĩ, nhà văn hóa... được đầu tư xây mới, sửa sang 
khang trang, đẹp đẽ, tạo điểm nhấn rõ nét cho sự 
phát triển của xã. Niềm vui quê hương đổi mới rạng 
rỡ trong ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây 
đã điểm tô những sắc màu tươi sáng cho bức tranh 
làng quê Bình Định thêm sắc xuân. Để Bình Định 
trở thành “miền quê đáng sống”, Đảng ủy, HĐND, 
UBND xã đã chú trọng khai thác thế mạnh phát 
triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, áp dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa 
vào sản xuất tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã có 
những bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí 
Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã 
có 6 vùng sản xuất tập trung với diện tích 330,5ha 
quy hoạch gieo cấy lúa giống, lúa thương phẩm với 
Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, mỗi 
năm cung cấp từ 1.100 - 1.200 tấn thóc giống. Địa 
phương cũng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi 
cho một số hộ gia đình tích tụ ruộng đất trồng dưa 

lưới trong nhà màng, chuyển đổi từ cấy lúa kém 
hiệu quả sang làm ao bán nổi nuôi cá nước ngọt 
mang lại thu nhập cao gấp 9 - 10 lần cấy lúa.

Hết năm 2022, toàn tỉnh có 25 xã được công 
nhận xã NTM nâng cao. Đánh giá về kết quả xây 
dựng NTM, NTM nâng cao của tỉnh thời gian qua, 
đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: 
Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi địa phương trong 
tỉnh đều có những cách làm riêng, sáng tạo trong 
xây dựng NTM, NTM nâng cao. Song, mục tiêu 
chung nhất vẫn là nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân. Do đó, các địa phương đã phát 
huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo 
của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng 
lớp nhân dân trong xây dựng nhiều mô hình, phong 
trào mới, cách làm hay, xây dựng NTM một cách 
toàn diện, hiệu quả. Nhìn tổng thể bức tranh NTM 
của Thái Bình, không chỉ là sự khởi sắc về diện 
mạo, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mà quan trọng 
hơn, tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế 
nông nghiệp của người dân thay đổi rõ nét thể hiện 
qua việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh 
tế hiệu quả và bền vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn 
ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn ngày 
càng đổi mới. Các hoạt động văn hóa tinh thần dần 
đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, các phong 
trào thi đua lan tỏa trong toàn dân.

Về những miền quê NTM, NTM nâng cao trong 
những ngày xuân này, đâu đâu cũng bừng lên sức 
sống mới. NTM đã thực sự khơi dậy được nội lực và 
phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính 
trị, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Và với những vùng quê nông thôn mới, 
mùa xuân không chỉ của đất trời mà còn là mùa 
xuân của lòng người được tạo dựng từ chính bàn 
tay, khối óc, sự cần cù, chịu khó và tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo của người dân. 
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Chúng tôi tới những cánh đồng rau xanh bạt 
ngàn thẳng cánh cò bay, nơi nông dân xã 
Quang Trung đang tất bật thu hoạch rau vụ 

tết. Chứng kiến bà Bùi Thị Nhẹn, ông Bùi Văn Nuôi, 
thôn Trà Đông vừa bán xong 200 củ su hào với giá 
5.000 đồng/củ, ông bà đã cầm chắc trong tay 1 
triệu đồng. Bà Nhẹn phấn khởi cho biết: Chúng tôi 
cao tuổi rồi nên chỉ trồng 6 sào vụ đông, trong đó 
2 sào bí và 4 sào rau màu các loại. Mặc dù tuổi già 
nhưng tinh thần làm việc hơn cả tuổi trẻ, cứ đến 
thời vụ là hai ông bà ra đồng cuốc đất mà không 
cần phải nhờ ai, thu hoạch là dùng xe kéo chở rau 
đi bán buôn hoặc bán lẻ tại chợ. Hết vụ đông tôi lại 
trồng 7 sào lạc vụ xuân. Năm nay cây bí vụ đông 

nhiều nhà năng suất thấp, không được giá nhưng 
nhà tôi cũng thu về được 5 triệu đồng, có năm giá 
bí cao, quả đẹp tôi bán được 20 triệu đồng. Ước tính 
tới tết Nguyên đán tôi thu về hơn 30 triệu đồng từ 
trồng vụ đông. Ngoài ra tôi còn cấy 1 mẫu lúa, một 
năm cấy 2 vụ vừa để ăn vừa để bán cũng được 7 
triệu đồng/vụ. Tôi được mệnh danh là người có tay 
trồng và có tay bán nên mặc dù chỉ làm thuần nông 
nhưng trong nhà cũng có của ăn của để, chưa bao 
giờ phải đi vay tiền. Tất cả là nhờ việc gắn bó với 
đồng ruộng, đam mê làm đồng và thấy vui sau mỗi 
lần thu hoạch. Với thắng lợi này chắc chắn năm 
nay tôi sẽ sắm một cái tết thật to, trưng những cành 
đào, cây quất mình ưng ý.

Ở cánh đồng thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ, ông Vũ 
Hoài Nhân vừa thu hoạch khoai tây vừa chia sẻ 
với chúng tôi: Năm nay tôi trồng 10 mẫu khoai, do 
thời tiết nắng nóng nhiều hơn lạnh nên cây khoai 
phát triển chậm, thu hoạch muộn hơn nhiều so với 
mọi năm. Cũng vì thế mà nhiều nơi năm nay cây 
khoai bị mất mùa, điều đó kéo theo giá khoai tăng 
cao hơn. Tuy nhiên, do biết cách chăm sóc nên 
khoai nhà tôi không bị chết, vẫn cho năng suất, 
hiệu quả kinh tế cao, cung cấp khoai ra thị trường 
trước dịp tết Nguyên đán. Đến nay, tôi đã thu hoạch 
1ha khoai tây với giá bán cao hơn mọi năm cộng 
với việc thu gom tiêu thụ cho dân tôi đã cầm chắc 
trong tay 100 triệu đồng. Điều đặc biệt là trước 
đây cứ đến mùa vụ là tôi phải huy động hàng chục 

người làm đồng nhưng đến nay tôi đã đầu tư các 
loại máy móc, từ làm đất đến dỡ khoai nên cánh 
đồng đã mang dáng dấp hiện đại, chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, để cây trồng đạt năng suất tôi phải chọn 
giống nguyên chủng, sạch bệnh và nhân giống 
thường xuyên để cây đẹp, mập, nhiều củ. Cũng vì 
kinh nghiệm này mà hơn 30 năm qua tôi luôn thắng 
lợi trong sản xuất vụ đông, gắn bó với đồng ruộng 
mà không hề biết mệt mỏi. Kết thúc vụ đông cũng 
là báo hiệu cho một mùa xuân mới tràn về, vì thế tôi 
luôn cảm thấy tết đến sớm hơn mọi nhà, niềm vui 
cứ nối tiếp niềm vui.

Tới miền quê xa trung tâm huyện là xã Bình 
Định, nơi có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, trong 
đó nổi bật là mô hình nuôi cá trong ao bán nổi trên 
diện tích hơn 5ha của ông Phạm Văn Tính, thôn 
Sơn Trung. Bê trên tay con cá trắm đen nặng hơn 
5kg, ông Tính cho biết: Mô hình được tôi đầu tư từ 
cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 hoàn thành đưa 
vào nuôi trồng. Từ đó đến nay tôi duy trì nuôi xen 
canh cá, tôm trong 5 ao bán nổi, một lứa cá nuôi 
từ 9 - 10 tháng, một lứa tôm nuôi 3 tháng, thả con 
giống so le giữa các ao để liên tục có cá, tôm xuất 
bán ra thị trường. Năm nay tôi đã thu hoạch được 2 
lứa cá sản lượng đạt gần 50 tấn, dự tính đến tháng 
2/2023 tôi thu lứa tiếp theo. Giá bán cá năm nay 
ổn định hơn năm ngoái với giá bình quân 50.000 
đồng/kg trắm cỏ, 65.000 đồng/kg trắm đen, 45.000 
đồng/kg chép. Với giá bán đó, trừ chi phí mỗi năm 
tôi thu về trên 700 triệu đồng. Để có những con cá 
có chất lượng thịt thơm ngon, đẹp mã thì yếu tố đầu 
tiên là nguồn nước phải sạch, thay nước liên tục 
tránh để nước bẩn ảnh hưởng đến chất lượng của 
cá, sau đó mới tính đến nguồn thức ăn. Mô hình 
không chỉ cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với cách 
nuôi cá truyền thống thông thường, tiết kiệm được 
nhiều chi phí mà còn đánh dấu bước ngoặt trong 
việc thay đổi tư duy trong sản xuất, mở ra nhiều cơ 
hội mới cho những người nông dân khác có niềm 
đam mê biến những mảnh ruộng bỏ hoang thành 
ao nuôi tiền tỷ giống như tôi.

Những mùa vàng no ấm đang theo chân người 
nông dân từ vườn cây, cánh đồng, ao cá về đến 
những ngôi nhà hạnh phúc. Có thu nhập cao, 
người nông dân có thêm điều kiện để nâng cao 
chất lượng cuộc sống, sắm một cái tết sung túc, 
đủ đầy. Và hy vọng, những cánh đồng thẳng cánh 
cò bay, những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 
canh, những mô hình nuôi trồng mới ở Kiến Xương 
sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao, khẳng 
định sự vươn lên bằng chính tư duy, cách làm mới 
của những người nông dân đã bao đời gắn bó với 
đồng ruộng.

cánh đồng vàng

Thu Thủy

Không khí xuân đang len lỏi khắp đường 
làng ngõ xóm, đến từng ngôi nhà mang theo 
hy vọng về một năm mới với những điều tốt 
đẹp. Trên những cánh đồng, ao cá, một mùa 
vàng lại đến với người dân Kiến Xương trong 
ăm ắp niềm vui.

Thu hoạch khoai tây vụ đông ở Kiến Xương.

Xuân trên những
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Từ sự quan tâm hỗ trợ 
của hội nông dân các cấp, 
nhiều nông dân có điều 
kiện phát triển sản xuất, 
tăng thu nhập, diện mạo 
nông thôn được đổi mới. 
Mong rằng thời gian tới, Hội 

Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững” tạo động lực thu hút đông đảo hội 
viên tham gia, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hiện đại.

Tận dụng nguồn nước triều 
lên xuống, tôi cùng nhiều hộ 
dân trên địa bàn xã Nam Phú 
đã liên kết sản xuất hàu giống, 
hàu thương phẩm. Đây là con 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao, 
công chăm sóc ít mà thu nhập 

từ bán hàu thịt đem lại lớn. Tôi mong cấp ủy, chính quyền và hội 
nông dân các cấp tiếp tục có nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ 
trợ về khoa học kỹ thuật, vốn vay để đầu tư xây dựng những 
mô hình trồng cây mới, nuôi con mới đem lại giá trị kinh tế cao 
cho nông dân.

Từ ngày HTX 
Hoa sen Vân Đài đi 
vào hoạt động đã 
thu hút rất đông 
khách du lịch đến 
ngắm hoa và sử 
dụng các sản phẩm 

từ hoa sen. Tôi mong Hội Nông dân tỉnh có những hỗ 
trợ lâu dài giúp nông dân chúng tôi xây dựng thương 
hiệu sản phẩm, thành lập được các tổ hợp tác, HTX 
hoạt động hiệu quả, giúp nông dân làm giàu trên quê 
hương.

Ông TRẦN HỮU ĐÍCH
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà

Anh ĐỖ VĂN HOÀI
Xã Nam Phú (Tiền Hải)

Bà NGUYỄN THỊ CHIẾN
Phó Giám đốc HTX Hoa sen Vân Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà)

Anh Thủy - nông dân Việt Nam xuất sắc
Năm 2022 là năm thành công với nông dân 

Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) bởi anh vinh 
dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh 
danh là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. 
Anh Thủy đã dành hết toàn bộ vốn liếng tích góp 
từ việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi để xây dựng 
trang trại tổng hợp quy mô 150.000 gà thịt, mỗi 
năm xuất bán gần 450.000 gà thương phẩm, hơn 
1.000 lợn thịt. Với diện tích trang trại rộng 7ha, anh 
Thủy đã xây dựng hệ thống chuồng nuôi khép kín, 
khoa học với hệ thống máy phun sương làm mát, 
quạt thông gió, sử dụng đệm lót sinh học, xây dựng 
bể chứa thức ăn tự động giúp anh dễ dàng quản lý 
công việc chăn nuôi. Ngoài ra, trang trại của anh 
Thủy còn liên kết với 7 doanh nghiệp ở miền Bắc 
xây dựng hệ sinh thái phát triển kinh doanh từ việc 
xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm 
tra chất lượng sản phẩm đến bao tiêu sản phẩm thịt 
gà ủ muối. Hiện nay anh đã thành công với việc liên 
kết sản xuất sản phẩm gà vàng ủ muối được khách 
hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua với số lượng lớn, 
chất lượng sản phẩm thơm ngon nên giá thành dù 
có tăng nhưng vẫn đông khách hàng tìm mua. Anh 
Thủy chia sẻ: Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi dịp 
đầu năm tăng cao nhưng gia đình tôi chăn nuôi vẫn 
có lãi. Năm 2022, sau khi bán hết đàn lợn thịt, gà 

thịt tôi thu về hơn 4 tỷ đồng. Hiện nay, tôi tập trung 
nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phân bón cho cây 
trồng từ nguồn chất thải chăn nuôi ủ hoai mục, đây 
sẽ là nguồn thu nhập đáng kể trong tương lai, giúp 
tôi bảo vệ môi trường, giải quyết bài toán về chất 
thải trong chăn nuôi.

Anh Luận trồng nấm thu tiền tỷ
Đến  thôn Hải Triều Xuân, xã Tân Lễ (Hưng Hà) 

hỏi anh Trần Văn Luận ai cũng biết bởi anh là một 
trong những người trẻ tuổi, năng động, dám nghĩ, 
dám làm và gặt hái thành công từ nghề trồng nấm. 
Cơ sở xuất bán sản phẩm sang cả các tỉnh, thành 
lân cận. Anh Luận chủ yếu sản xuất phôi nấm sò, 
nấm mộc nhĩ bởi đây là hai loại nấm được thị trường 
ưa chuộng, dễ tiêu thụ. Với 2,5 mẫu đất chuyển 
đổi, anh đã đầu tư gần 1,7 tỷ đồng để làm nhà, 
giàn treo nấm, mua máy trộn phôi, giàn sấy, lò hấp 
tiệt trùng. Mỗi năm, anh xuất bán từ 5 - 6 tấn nấm 
mộc nhĩ khô, từ 15 - 17 tấn nấm sò tươi, sau khi trừ 
chi phí, anh thu về từ 1,2 - 1,3 tỷ đồng/năm. Anh 
Luận cho biết: Trồng nấm đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ 
thuật, bảo đảm độ ẩm, môi trường hạn chế những 
loại vi khuẩn, sinh vật gây hại, chính vì thế tôi trồng 
thêm các loại cây xanh tạo bóng mát, có hệ thống 
tưới nước tự động, máy đo độ ẩm giúp theo dõi quá 
trình phát triển của nấm tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi 
chọn mùn gỗ keo để làm phôi bởi gỗ keo giúp cho 
cây nấm sò, nấm mộc nhĩ phát triển to hơn, khi sấy 
khô cũng cho trọng lượng tốt hơn các loại mùn cây 
khác. Bình quân mỗi tháng tôi xuất bán 1 lứa nấm 
tươi đi các tỉnh, thành, nhờ mô hình này mà gia đình 
tôi đã sắm được ô tô, con cái được học hành đầy 
đủ, tạo thêm việc làm cho 10 lao động với thu nhập 
bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Thắng trồng quất bonsai
Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trần Phú, xã 

Đông Thọ (thành phố Thái Bình) được biết đến là 
một trong những nhà vườn làm cây quất thế, quất 
bonsai lớn của địa phương. Có hơn 3.600m2, với 
đôi bàn tay khéo léo của mình anh Thắng đã tạo 

dáng, thế cho hơn 3.000 chậu cây quất cảnh, quất 
bonsai các loại. Hiện nay anh Thắng còn nhân 
thành công giống quất cẩm thạch có lá màu vàng 
xanh, là sản phẩm độc và lạ trong dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Giống quất cẩm thạch được 
anh Thắng nhân giống từ một thân cây quất cách 
đây 3 năm, hiện toàn bộ vườn của anh có hơn 100 
gốc quất cẩm thạch và đều đã được thương lái đặt 
mua, giá trung bình cho mỗi chậu quất cẩm thạch 
từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Anh Thắng cho biết: 
Trước kia, gia đình tôi chỉ làm quất chum với các 
cây to, nhỏ đa dạng. 5 năm trở lại đây tôi chuyển 
sang làm quất bonsai, quất mini, tìm mua cả những 
khúc cây, tảng đá có dáng, thế đẹp để ghép cây 
quất bán trong dịp tết. Năm nay tôi xuất bán được 
hơn 100 gốc quất cẩm thạch với màu sắc độc đáo 
đã thu hút rất đông người mua. Để đáp ứng thị 
hiếu của khách hàng, tôi còn lên tận làng nghề Bát 
Tràng, Hà Nội để tìm mua chậu cây đẹp bởi hiện 
nay người chơi cây tết ngoài tìm mua những cây 
đẹp, có dáng, thế độc đáo và lạ mắt thì việc chọn 
mua một cái chậu phù hợp với dáng cây cũng rất 
quan trọng, quyết định đến giá thành bán ra của 
cây có cao hay không. Sau khi trừ chi phí, mô hình 
của tôi thu về từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/năm.

Những nông dân từng một thời chân lấm tay bùn 
như anh Thủy, anh Luận, anh Thắng giờ đây đều 
đã thành công với con đường khởi nghiệp mà mình 
đã lựa chọn. Họ không chỉ là những nông dân tiêu 
biểu sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn là những 
gương sáng để nhiều nông dân học và làm theo, 
thúc đẩy phong trào phát triển, góp phần xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp.

TỶ PHÚ NÔNG DÂN
Tiến Đạt

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều hội 
viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn 
đầu tư vốn, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu 
nhập cao trở thành tỷ phú nông dân.
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Yêu hoa cũng phải có nghề
Dẫn chúng tôi đi thăm khu chuyển đổi trồng hoa, 

cây cảnh rộng gần 6.000m2, anh Nguyễn Đức Thảo, 
xã Hồng Việt say sưa giới thiệu về các loài hoa, cây 
cảnh mà anh dày công chăm sóc, trong đó có nhiều 
loài hoa đẹp phục vụ thị trường tết như: hoa đồng 
tiền, hải đường, mộc hương...  Gần 30 năm gắn bó 
với nghề, anh Thảo chẳng còn lạ “tính khí” của mỗi 
loài hoa. Đôi bàn tay khéo léo, thuần thục chăm 
sóc từng cây hoa giống như một nghệ sĩ biểu diễn 
giữa cánh đồng hoa khoe sắc tôi nghĩ anh rất yêu 
hoa và coi chúng như những “đứa con bé bỏng” của 
mình. Anh Thảo chia sẻ: Trồng hoa tết tưởng đơn 
giản nhưng thực chất khó và rất vất vả, muốn thành 
công phải chú trọng từ khâu chọn giống, cải tạo đất, 
diệt mầm bệnh, hàng ngày phải theo dõi, tưới nước, 
bón phân, lặt búp, tỉa cành... Việc gì cũng phải tỉ mỉ, 
nhưng quan trọng nhất là canh thời tiết để hãm hoặc 
kích hoa nở đúng vào các ngày lễ, ngày tết mới bán 
được giá cao. Với hoa hải đường phải đảo cây lên 
chậu đúng thời điểm, khi chuyển cho khách sẽ chơi 
được tươi và lâu hơn. Năm nay, anh Thảo sẽ cung 
cấp cho thị trường tết 3 vạn hoa đồng tiền, 1.000 cây 
hoa hải đường cùng hàng nghìn các loại hoa khác, 
doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng.

Yêu hoa cũng phải có nghề. Đó là đúc kết kinh 
nghiệm của những người trồng hoa lâu năm. Để có 
thể làm giàu từ nghề trồng hoa, các chủ vườn phải 
có kiến thức sâu rộng về trồng và chăm sóc các loại 
hoa. Kiến thức và kỹ thuật đó họ học trên sách báo, 
ti vi, internet từ thực tiễn ở các mô hình thành công 
và đúc rút từ chính những bài học đắt giá sau mỗi lần 
thất bại của chính mình. Chị Ngô Thị Phương Lan, 
xã Hồng Việt trải lòng: Hoa cũng như người, “cha mẹ 
sinh con trời sinh tính”, mình phải hiểu đặc tính của 
từng loài để “chiều” thì mới có kết quả. Những người 
trồng hoa, nếu nhìn sơ qua sẽ thấy họ rất đỗi bình 
thường. Nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ bình thường 

ấy là một tâm hồn vô cùng sâu sắc và tinh tế. Gần 
họ, tôi mới nhận ra rằng, cây cối cũng có sinh mệnh, 
nếu mình yêu cây bằng sự hiểu biết thì sinh mệnh 
ấy sẽ phát triển tốt, cũng sẽ mang đến niềm vui cho 
mình. Anh Nguyễn Trọng Động, xã Phú Lương - ông 
chủ của gần 1.000 gốc đào bích, đào phai, trong đó 
có gần 50% là đào rừng cho biết: Nếu dành tình yêu 
đặc biệt cho hoa thì sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa, 
đặc tính riêng của hoa để trồng đúng cách, chăm 
đúng kiểu, cho ra sản phẩm như ý và còn để tư vấn 
cho khách mua hoa. Đó cũng là bí quyết thành công 
của anh Động trong suốt 20 năm trồng đào tết.

Chong đèn “nuôi” hoa
Trời vừa sập tối là ông Mai Trọng Kê, xã Phú 

Lương đã bật hệ thống bóng điện thắp sáng cả 
vườn hoa cúc nhà mình. Vụ tết năm nay, ông Kê 
trồng 2,5 vạn hoa cúc các loại cung cấp cho thị 
trường. Để có một vườn cúc đẹp nở đúng độ, bố 
con ông Kê thay nhau thức đêm cùng hoa. Ông 
Kê cho biết: Không chỉ chọn giống hoa tốt, chất 
lượng cao còn phải thắp đèn vào ban đêm để bổ 
sung ánh sáng cho cây sau trồng liên tục 2 tháng 
nhằm kích thích cây sinh trưởng, phát triển và thắp 
cả giai đoạn cây đã ra nụ để hạn chế hoa nở sớm. 
Sau trồng phải che lưới, bón phân NPK, tưới nước 
đủ ẩm cho đến khi cây ra hoa, bấm tỉa ngọn và nụ 
phụ... Tất cả các kỹ thuật này ông Kê đã thuần thục 
nhiều năm nay, vì vậy vườn cúc nhà ông cứ gần tết 
lại đua nhau khoe sắc đón xuân, màu sắc rực rỡ, 
bông to, cây khỏe, dễ tiêu thụ. Hoa năm nay được 
mùa, được giá, tết này gia đình ông Kê thu được 
gần 100 triệu đồng.

Với 22 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc, anh 
Trương Văn Chính, xã Minh Tân cho biết: Việc thức 
đêm để chăm hoa, canh ánh sáng cho hoa là chuyện 
bình thường với chúng tôi. Thời tiết ấm thắp điện ít, 
rét thì thắp điện dài ngày hơn. Chỉ cần sơ sểnh một 
chút là hoa sẽ phát triển sai lịch, đồng nghĩa với mùa 
hoa thất thu. Cùng với xử lý ánh sáng phải trồng hoa 
cúc đúng thời điểm, thường thì trồng cuối tháng 8 
đầu tháng 9. Được chăm bẵm bởi đôi bàn tay khéo 
léo của vợ chồng anh Chính trên 2 vạn cây cúc pha 
lê, tuyết, ánh bạc, ánh vàng, ánh tím đang vào nụ rất 
đẹp, hứa hẹn một vụ cúc bội thu.

Bức tranh mùa xuân do những người trồng hoa 
“vẽ” rực rỡ hơn bởi muôn sắc hoa đua nở. Và đi 
đến đâu ta cũng nghe thấy hơi thở của mùa xuân 
rạo rực qua những lời ca thiết tha: “Mỗi mùa hoa 
một mùa quê hương/ Mỗi màu hoa một màu yêu 
thương... Xanh trong mắt em một mùa xuân ngát 
hương”.

Những người

Hiếu Nghĩa

Mùa xuân trăm hoa đua nở. Bức tranh mùa 
xuân được dệt từ muôn sắc hoa do chính 
những chủ vườn hoa trên địa bàn huyện Đông 
Hưng tạo nên lung linh mà ấm áp, chứa đựng 
bao ước mong về một năm mới tươi vui, an 
khang, thịnh vượng.

Vì muốn chung 
tay điểm tô cho 
mùa xuân thêm 
tươi đẹp, thơ 
mộng, nhà nhà 
bình an, hạnh phúc 
cũng là để phát 
triển kinh tế gia 

đình, trên 20 năm qua tôi đã gắn bó với nghề trồng đào 
truyền thống của địa phương. Làm nông nghiệp, đặc biệt 
là trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết nhưng nếu mình 
hiểu đặc tính của hoa, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh 
nghiệm tích lũy vào thì vẫn có thể giảm bớt thiệt hại do 
thời tiết không thuận. Trước đây tôi chỉ trồng đào thế, 2 
năm nay theo thị hiếu của thị trường tôi trồng thêm đào 
tuyết và đào thất thốn. Muốn trồng được cây đào có thế 
đẹp, hoa nở đúng dịp tết phải say hoa, có tay nghề, đặc 
biệt trước tết 2 tháng thì suốt ngày quanh quẩn bên hoa 
để khoanh gốc, tuốt lá, tỉa cành, hãm hoặc kích hoa nở. 
Thời tiết năm nay thuận, đào bung nở đúng độ, giá cao 
hơn năm ngoái 20 - 30%, với 300 cây đào thế, tết này 
nhà tôi thu được khoảng 200 triệu đồng.

Năm nào tôi 
cũng mua đào và 
quất về phục vụ 
bà con trang trí 
nhà cửa đón tết 
vì đây là 2 loài 
hoa đặc trưng 
của miền Bắc báo 

hiệu mùa xuân về. Đông Hưng có rất nhiều làng hoa lâu 
đời như: Minh Tân, Hồng Việt, Thăng Long, Phú Lương… 
Người trồng hoa ở đây tay nghề cao, vì vậy hoa, cây cảnh 
rất đẹp, tôi thường đến các nhà vườn mua về bán, được 
khách hàng đánh giá cao.

Anh TRẦN VĂN PHONG
xã Minh Tân (Đông Hưng)

Anh NGUYỄN THÀNH LUÂN
xã Minh Phú (Đông Hưng)

Dệt mùa xuân
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Hạ tầng hiện đại
Hình ảnh sống động nhất có lẽ là những con 

đường nắng bụi mưa bùn, đi lại khó khăn đã lùi dần 
vào quá khứ, thay vào đó là những tuyến đường rộng 
thoáng, hiện đại, tạo nên những trục kinh tế xương 
sống cho định hướng phát triển thành phố hướng 
tới đô thị xanh, hiện đại. Hàng loạt những tuyến 
đường mới như Chu Văn An kéo dài, vành đai phía 
Nam, Võ Nguyên Giáp, Kỳ Đồng, Đinh Tiên Hoàng 
được đầu tư và khơi thông... Không gian đô thị mở 
rộng về nhiều hướng, với việc xây dựng các khu đô 
thị hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, 
hạ tầng kỹ thuật. Sự hiện diện của các khu đô thị 
mới như Petro Thăng Long, Dragon City, Vũ Phúc 
tạo nên những không gian sống tốt hơn, mang lại 
cho nhân dân niềm phấn khởi và tự hào. Quảng 
trường Thái Bình từ nhiều năm nay đã trở thành 

nơi vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của đông 
đảo người dân. Người lớn đi bộ, tập thể dục với các 
dụng cụ ngoài trời. Trẻ em đi xe đạp, nhảy dây... 
Nhiều gia đình với 3, 4 thế hệ: ông bà, bố mẹ, con 
cháu cũng thường ra không gian quen thuộc này 
để giải trí, rèn luyện sức khỏe. Ngày thường đã vậy, 
vào những dịp lễ, tết Quảng trường càng sôi động, 
nhộn nhịp hơn bởi con em xa quê về thăm Đền thờ 
Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. 
Từ nhiều năm nay, Quảng trường Thái Bình là điểm 
đến quen thuộc của gia đình bà Đinh Thị Sáu, tổ 9, 
phường Hoàng Diệu. Bà Sáu bộc bạch: Ngày nào 
tôi cũng dạo bộ quanh khuôn viên Quảng trường. 
Những dịp con cháu ở xa về thăm quê, tôi thường 
dẫn các cháu ra đây viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, 
tham quan Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt 
Nam. Qua đó giáo dục các cháu truyền thống, đạo 
lý tốt đẹp của dân tộc.

Đô thị văn minh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố cho biết: Để thực hiện mục tiêu “phát 
triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, 
đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc 
riêng” đúng như Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 
25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 
2030, tầm nhìn 2045, thành phố đã và đang kêu 
gọi, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án 
phát triển không gian, kiến trúc đô thị, hạ tầng giao 
thông kết nối các khu đô thị, kết nối thành phố với 
Khu kinh tế Thái Bình, các đô thị trong vùng và 

các đầu mối giao thông. Tập trung thực hiện đề 
án di dời các đơn vị, một số điểm dân cư ven sông 
Trà Lý để phát triển không gian đô thị hai bên 
sông Trà Lý; mở rộng đường Hai Bà Trưng, các 
tuyến đường trục đô thị; cải tạo, chỉnh trang nút 
giao Phúc Khánh, nút giao chân cầu Thái Bình, 
công viên Kỳ Bá, hồ Ty Diệu; các tuyến đường 
kết nối đến Khu kinh tế, các huyện như: đường 
từ thành phố đi cầu Nghìn, đường từ thành phố đi 
cồn Vành, các tuyến đường kết nối với đường bộ 
ven biển... Ông Lại Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND 
phường Lê Hồng Phong cho biết: Việc triển khai 
quy hoạch, mở rộng không gian đô thị khu vực ven 
sông Trà Lý và chỉnh trang đô thị hai bên đường 
Hai Bà Trưng không chỉ có ý nghĩa quan trọng với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành 
phố mà còn giúp đô thị phường Lê Hồng Phong 
đổi thay, đời sống của người dân được nâng cao. 
Vì vậy, nhân dân trên địa bàn đều đồng thuận, ủng 
hộ và mong muốn hai dự án này sớm được triển 
khai. Còn theo Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá Vũ 
Tuấn Long thì tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà 
con nhân dân trên địa bàn phường rất phấn khởi 
khi nút thắt giao thông tại tuyến đường Đinh Tiên 
Hoàng tồn tại gần 10 năm qua đã khơi thông, giúp 
việc đi lại của nhân dân thuận tiện, đời sống của 
người dân xung quanh khu vực tuyến đường được 
nâng lên. Đặc biệt, dự án công viên Kỳ Bá vừa 
khởi công xây dựng đã đáp ứng mong mỏi của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nói chung 
và phường Kỳ Bá nói riêng. Anh Trần Đức Nam, 
tổ 9, phường Kỳ Bá sinh sống ở Đức sau gần 3 
năm trở về thăm quê chia sẻ: Năm nay, khi dịch 
Covid-19 kiểm soát tốt nên cả nhà sắp xếp công 
việc về quê hương đón tết, sum họp cùng ông bà, 
bố mẹ và anh em họ hàng. Tôi thấy thành phố quê 
mình thay đổi nhanh quá, mỗi lần về là mỗi lần 
thấy khác. Đặc biệt, hạ tầng giao thông, dịch vụ, 
thương mại, các khu dân cư được quy hoạch, đầu 
tư đồng bộ và có tầm ổn định dài hạn, từ đó góp 
phần tạo nên diện mạo của một đô thị mới văn 
minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng cho 
biết: Lãnh đạo thành phố luôn thấu hiểu những kỳ 
vọng của người dân về một đô thị phát triển xanh, 
sạch, hiện đại và văn minh. Để thực hiện mục tiêu 
này, thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo, 
điều hành, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc 
biệt là đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đầu 
tư công, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 
để triển khai các dự án trọng điểm nhằm tạo điểm 
nhấn cho không gian đô thị thành phố.

Diện mạo đô thị với những con đường thênh 
thang rộng mở, những khu phố xanh, hài hòa 
cảnh quan thiên nhiên hòa quyện vào những 
khu dân cư hiện đại chính là thành quả và sự 
nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.

Minh Nguyệt

Nút thắt đường Đinh Tiên Hoàng tồn tại nhiều năm nay đã được tháo gỡ.

Dáng vóc thành phố

BÊN DÒNG TRÀ LÝ
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Trên công trường thi công cầu sông Hồng 
thuộc tuyến đường bộ ven biển do nhà thầu 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương 

mại Phương Anh đảm nhiệm, khí thế thi công đang 
rất rộn ràng, tất bật. Trên dòng sông Hồng đỏ nặng 
phù sa, những chiếc cọc bê tông khổng lồ liên tục 
được các thiết bị xe, máy chuyên dụng của nhà 
thầu điều khiển cắm sâu hàng chục mét xuống 
lòng sông để thi công các mố, trụ cầu. Gần ngay 
đó, một tổ công nhân khác cùng các kỹ sư đang tỉ 
mỉ cho từng mũi hàn cốt thép, đúc cấu kiện, khung 
dầm tạo nên bức tranh lao động ngày xuân hết sức 
nhộn nhịp. Kỹ sư Vũ Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng 
công trình cho biết: Thời điểm này, trên công trường 
thi công tuyến đường bộ ven biển, chúng tôi đang 
triển khai 4 mũi thi công với hàng trăm công nhân, 
kỹ sư lành nghề cùng thiết bị máy móc thi công 
hiện đại liên tục làm việc 3 ca để đẩy nhanh tiến 
độ, rút ngắn thời gian về đích hoàn thành dự án đã 
cam kết với chủ đầu tư.

Kỹ sư Vũ Mạnh Hùng tâm sự: Hơn 10 năm đảm 
nhiệm vai trò chỉ huy công trình thì có đến phân 
nửa số năm tôi ở lại công trường đón giao thừa 
cùng anh em công nhân. Bởi đặc thù của các kỹ sư, 
công nhân xây dựng cầu, đường chủ yếu vào mùa 
khô, nước cạn mới là khoảng thời gian để tập trung 
nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi 
công. Và đây cũng là thời điểm năm 
hết, tết đến nên chúng 
tôi thường 

đón tết trên công trường luôn. Nhìn các gia đình tại 
địa phương trang hoàng nhà cửa, tất bật sắm sửa 
đồ tết, chúng tôi cũng nhớ nhà, nhớ người thân lắm. 
Nhưng đặc thù công việc là vậy, càng nhớ nhà bao 
nhiêu thì anh em công nhân lại càng quyết tâm, 
hăng say lao động bấy nhiêu để mang thật nhiều 
mùa xuân cho xã hội, cho đất nước.

Cùng với công trình tuyến đường bộ ven biển, 
không khí lao động trên công trường thi công tuyến 
đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình, 
đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo 
dài cũng khẩn trương hơn bao giờ hết. Liên danh 
nhà thầu thi công dự án là Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Cổ phần 
873 xây dựng công trình giao thông và Công ty Cổ 
phần Xây dựng cầu 75 đang tập trung tối đa nhân 
lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Tiếng 
máy lu, máy xúc rầm rập di chuyển, công nhân xây 
lắp liên tục đảo qua vị trí sau khi đã hoàn thành các 
hạng mục. Là một trong những dự án trọng điểm 
của tỉnh trong năm 2022, dự án có tổng mức đầu 
tư hơn 1.000 tỷ đồng với chiều dài hơn 8,4km. Kỹ 
sư Vũ Anh Tuấn, phụ trách công trường xây dựng 
cho biết: Năm 2022 là một năm thi công đầy khó 
khăn đối với các nhà thầu bởi dịch Covid-19 hoành 
hành, giá cả vật liệu xây dựng, nhiên liệu tăng cao 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động thi công. Tuy nhiên, 
với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp 
ở địa phương, cùng sự quyết tâm cao độ và nỗ lực 
vượt khó của liên danh nhà thầu, nhất là đội ngũ kỹ 
sư, công nhân lao động yêu nghề, nhiệt huyết. Liên 
danh nhà thầu đang triển khai thi công theo 3 mũi, 
đẩy nhanh tiến độ đúc cấu kiện, xây dựng cầu Kiến 
Giang, cầu ngang S1 và các hạng mục cống trên 
tuyến. Đến nay, tiến độ chung của dự án cơ bản 
được bảo đảm theo kế hoạch đề ra. 

Chia sẻ về không khí lao động trong những 
ngày tết đến, xuân sang, kỹ sư Vũ Anh Tuấn cho 
biết thêm: Trong dịp tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, dự kiến Công ty sẽ cho đội ngũ kỹ 
sư, công nhân nghỉ tết từ ngày 28 tháng Chạp đến 
ngày 5 tháng Giêng. Để động viên người lao động 
trên công trường có cái tết đầm ấm, vui vẻ sau một 
năm vất vả, hiện nay Công ty đã chuẩn bị các phần 
quà và thưởng tết cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công 
nhân...

Rời công trường xây dựng tuyến đường vành đai 
phía Nam, chúng tôi có mặt trên công trường xây 
dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
(CDC) khi miền Bắc đang bước vào những ngày 
rét đậm, rét hại. Cái lạnh đến thấu xương, buốt óc 
nhưng cũng không làm giảm đi khí thế lao động 
trên công trường. Kỹ sư Hoàng Ngọc Vũ, chỉ huy 
trưởng thi công công trình cho biết: Xác định được 
tầm quan trọng của công trình trong việc hoàn 
thiện cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là y 
tế dự phòng; tạo sự tập trung cho hoạt động thống 
nhất toàn khối y tế dự phòng, tạo điều kiện cho 
cán bộ ngành y tế phục vụ nhân dân tốt hơn nữa, 
ngay sau khi khởi công tháng 2/2022, đơn vị thi 
công đã tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc 
để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mặc dù không khí 
tết cổ truyền đang cận kề, thế nhưng tinh thần lao 
động sản xuất của đội ngũ kỹ sư, công nhân không 
hề dao động, họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, 
hăng say lao động hoàn thành xuất sắc các phần 
việc được giao, sau đó mới là khoảng thời gian nghỉ 
tết quây quần bên gia đình, người thân.

Một mùa xuân mới đang về mang theo niềm tin 
và ước vọng. Khí thế thi đua lao động đang rộn 
rã trên các công trình trọng điểm, tô điểm thêm 
hương sắc mùa xuân trên khắp mọi miền. Đây thực 
sự là những tín hiệu vui, góp phần tạo nên khí thế 
mới, quyết tâm mới, không ngừng phát triển, vươn 
lên mạnh mẽ của tỉnh trong năm   
Quý Mão 2023.

Đón xuân
TRÊN NHỮNG 

công trình
trọng điểm

Những ngày cuối năm, thời gian như vội vã 
hơn. Đây cũng là thời điểm các công trình xây 
dựng, giao thông trở nên nhộn nhịp, sôi động 
hơn khi các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến 
độ thi công, tạo khí thế sôi nổi trước thềm 
năm mới.

Nguyễn Thơi
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Ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, Thái 
Bình đã từng được coi như một ốc đảo, khó 
khăn trong thông thương và đi lại với các 

tỉnh lân cận. Thế nhưng những năm gần đây, xác 
định được tầm quan trọng, vai trò của “giao thông 
đi trước mở đường”, tỉnh Thái Bình đã có những 
bước đi, cách làm đột phá, sáng tạo, chú trọng đầu 
tư phát triển hạ tầng giao thông, nhờ đó mạng lưới 
giao thông tại Thái Bình đã có những bước chuyển 
mình rõ rệt, phát triển một cách đồng bộ, hiện đại 
hơn, góp phần đưa “quê hương năm tấn” vươn lên 
trở thành tỉnh phát triển trong khu vực duyên hải 
Bắc Bộ.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông “đối nội”
Những năm qua, tỉnh Thái Bình đã quan tâm 

đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông “đối nội”. 
Trên cơ sở các tuyến đường cũ, tỉnh nâng cấp, 
cải tạo, mở rộng nhiều tuyến đường có ý nghĩa 
quan trọng để trở thành tỉnh lộ nhằm giúp kết nối 
và đẩy mạnh thông thương hàng hóa giữa các địa 
phương. Đến nay, toàn tỉnh có 34 tuyến đường 
tỉnh, với tổng chiều dài trên 340km. Trong đó, 
có một số tuyến tỉnh lộ mới được nâng cấp như 
ĐT.452, đường 221A, ĐT.454 từ thành phố Thái 
Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, 
ĐT.455 (đường 216 cũ), 

Bên cạnh đó, Thái Bình đã và đang hoàn thiện 
hệ thống trục giao quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển của tỉnh như tuyến đường từ thành phố Thái 
Bình đi cầu Nghìn, tuyến đường từ thành phố đi 
cồn Vành, tuyến đường trục trong Khu kinh tế Thái 
Bình, đường vành đai phía Nam thành phố Thái 
Bình và một số tuyến giao thông quan trọng khác.

Hàng năm, các huyện, thành phố cũng quan 
tâm đầu tư nguồn ngân sách để tập trung cải tạo, 
nâng cấp hạ tầng giao thông cơ sở. Cùng với thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, hàng nghìn ki-lô-mét đường giao 
thông nông thôn đã được nhà nước hỗ trợ xi măng 
để đổ bê tông, qua đó giúp việc đi lại, giao thương 
thuận tiện hơn, đời sống của người dân được nâng 
lên rõ rệt...

Đẩy mạnh phát triển giao thông đối ngoại
Hệ thống giao thông đối ngoại của Thái Bình 

được quan tâm đầu tư và từng bước phát triển mạnh 
mẽ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Điều này được 
minh chứng qua các dự án có ý nghĩa quan trọng, 
tạo thế giao thông liên hoàn, phá thế ốc đảo vốn 
ngăn cách Thái Bình với các tỉnh, thành phố lân 
cận như cầu Tân Đệ, đường và cầu Thái Hà, đường 

39, cầu Triều Dương, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu La 
Tiến, cầu sông Hóa... 

Một trong ba đột phá phát triển được nhấn mạnh 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ưu tiên xây dựng đồng bộ 
hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông 
kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với 
các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ để 
tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, qua đó 
góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực.

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh không chỉ 
tạo diện mạo mới cho tỉnh mà còn là động lực để 
Thái Bình trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà 
đầu tư, tạo thêm đà phát triển kinh tế - xã hội. Để 
Khu kinh tế Thái Bình với quy mô hơn 30.500ha tại 
khu vực ven biển của 2 huyện Thái Thụy và Tiền 
Hải sớm đi vào hoạt động, tỉnh đã và đang xây dựng 
quy hoạch hệ thống giao thông, nhất là các tuyến 
giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối 
trong tỉnh và kết nối khu vực ven biển. Trong đó, 
tỉnh quy hoạch và huy động mọi nguồn lực đầu tư 
để xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua 
tỉnh Thái Bình, hệ thống đường trục trong Khu kinh 
tế Thái Bình, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc 
Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Khi 
những tuyến đường trên hoàn thành đưa vào sử 
dụng sẽ tạo ra hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện 
đại, kết nối Khu kinh tế Thái Bình với các vùng kinh 
tế trọng điểm lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao 
thông Vận tải cho biết: Mặc dù đã có nhiều đổi 
thay mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhưng nhìn 
chung nhiều tuyến đường huyết mạch trong tỉnh 
có quy mô nhỏ hẹp, các tuyến đường mang tính 
kết nối vùng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa 
có các tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải lớn, 
tốc độ cao nên chưa đáp ứng được nhu cầu vận 
tải và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy 
truyền thống “đi trước, mở đường”, trong thời gian 
tới, ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục tham mưu 
và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của 
Đảng, Nhà nước và của tỉnh đề ra, xứng đáng với 
truyền thống của ngành, góp phần thu hút đầu tư, 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, giữ 
vững quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo lập vị thế 
mới cho Thái Bình trong thời kỳ hội nhập. Trong đó, 
ngành giao thông vận tải sẽ tập trung đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông 
để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy 
hiệu quả. Tiếp tục phát triển vận tải hàng hóa, vận 
tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển 
kinh tế - xã hội của nhân dân...

Đến nay, mạng lưới giao thông đường bộ của 

tỉnh có tổng chiều dài trên 9.300km, trong đó quốc 
lộ 151km với 4 tuyến, 25 cầu; đường tỉnh dài trên 
340km với 34 tuyến, 102 cầu, còn lại là đường 
huyện, đường đô thị, chuyên dùng; hệ thống đường 
giao thông nông thôn được xây dựng đồng bộ, đáp 
ứng nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân.

Bước chuyển mình

giao thông 
Thái Bình

CỦA

 Xác định 
được ý nghĩa, 
tầm quan trọng 
của công tác giải 
phóng mặt bằng 
trong đầu tư, xây 
dựng các tuyến 
đường, các dự án 

trọng điểm của tỉnh, của huyện, thời gian qua, cấp ủy, 
chính quyền huyện Vũ Thư đã thực hiện nghiêm túc Chỉ 
thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn 
tỉnh. Qua đó, huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ 
những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn 
giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

Tôi đánh giá 
rất cao hạ tầng 
giao thông của 
tỉnh hiện nay. 
Giao thông thuận 
lợi giúp các 
doanh nghiệp dễ 
dàng vận chuyển 

nguyên liệu, hàng hóa, từ đó rút ngắn thời gian, tiết 
giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng chí NGUYỄN QUANG ANH
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vũ Thư

Bà TẠ THỊ THANH VÂN
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Thương mại tổng hợp Toan Vân

Nguyễn Thơi
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Dân tin Đảng
GPMB luôn được xác định là công việc khó, 

liên quan đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân nên 
thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, 
khó lường. Vậy mà, hơn một năm qua, khắp các 
thôn làng, khu dân cư trên địa bàn huyện Quỳnh 
Phụ không còn những câu chuyện nan giải liên 
quan đến đền bù, hỗ trợ GPMB để làm đường; 
thay vào đó là khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng 
thuận trong việc hiến đất làm đường giao thông. 
Việc hiến đất làm đường, dù là đường tỉnh, đường 
huyện hay đường xã, thôn đã trở thành việc làm 
cụ thể, tự giác, không còn là việc làm bắt buộc 
trong mỗi người dân. Cứ triển khai một chủ trương, 
dự án làm đường nào là người người, nhà nhà 
đều thấy mình phải có trách nhiệm tham gia mà 
không đòi hỏi quyền lợi của cá nhân, gia đình như 
những năm trước. Ông Nguyễn Văn Dũng, 70 tuổi, 
40 năm tuổi đảng, thôn Mai Trung, xã An Quý 
(Quỳnh Phụ) chia sẻ: Biết là bây giờ có thiệt thòi 
cả mấy trăm triệu đồng nhưng vì lợi ích lâu dài của 
thế hệ mai sau, gia đình tôi tự nguyện phá dỡ các 
công trình trên đất, hiến hơn 50m2 đất ở. Với tôi, 
hiến bao nhiêu mét vuông đất không quan trọng, 
đường mở rộng đến đâu gia đình tôi hiến đến đó. 
Hơn nữa, là đảng viên tôi luôn nêu gương, đi trước 
làm đầu tàu để nhân dân làm theo.

Hơn 90 tuổi đời, gần 60 năm tuổi đảng, ông 
Nguyễn Tiến Bộ, tổ dân phố số 10, thị trấn An Bài 
(Quỳnh Phụ) được người dân địa phương nể phục, 
tin tưởng, làm theo vì ông luôn gương mẫu đi đầu 

Con đường
NỐI NHỮNG NIỀM VUI

Minh Nguyệt

Năm nay, mùa xuân như đến sớm với người 
dân nhiều địa phương quê lúa bởi những con 
đường mới rộng thênh thang, nối dài những 
niềm vui khi ý Đảng lòng dân hòa quyện. Đó 
chính là thành quả của hơn một năm thực 
hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự 
án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thi công tuyến đường bộ ven biển.

trong mọi phong trào thi đua tại địa phương. Nhất 
là phong trào hiến đất mở rộng đường ĐH.72C, gia 
đình ông đã tự nguyện hiến hơn 90m2 đất ở. Ông 
Bộ tâm sự: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là 
một vinh dự, vì vậy mình phải hành động sao cho 
xứng đáng là người đảng viên gương mẫu. Việc tôi 
hiến đất để làm đường cũng là góp chút công sức 
để cùng nhà nước, cùng với bà con xây dựng tuyến 
đường phục vụ việc đi lại, thông thương cho con 
cháu.

Từ huyện Quỳnh Phụ, phong trào hiến đất làm 
đường giao thông đã lan tỏa ra nhiều địa phương 
khác trong toàn tỉnh. Đường làm đến đâu dân 
chúng tôi hiến đất đến đó - không còn là khẩu hiệu 
mà đã trở thành hành động, việc làm cụ thể. Bà 
Hoàng Thị Kiếm, thôn Tống Xuyên, xã Thái Hưng 
(Hưng Hà) gần 80 năm qua luôn gắn bó với mảnh 
đất Thái Hưng cảm nhận được những đổi thay của 
quê hương. Bà Kiếm cho biết: Tuyến đường đoạn đi 
qua nhà tôi đã nâng cấp 2 lần nhưng vẫn nhỏ, nay 
được nhà nước đầu tư xây dựng, mở rộng nhân dân 
rất phấn khởi. Đất nhà tôi rộng nên đường vào đến 
đâu gia đình đồng thuận hiến đến đó. Chỉ mong 
sớm có tuyến đường rộng, đẹp để tết này con cháu 
ở xa về thăm quê vui mừng, phấn khởi trước sự đổi 
thay của quê hương.

Khơi thông “mạch máu” phát triển
“Chưa bao giờ chúng tôi có được cái tết như 

năm nay. Anh em đi làm ăn xa về, xe cộ đi lại thông 
thoáng, bà con đều phấn khởi. Từ trước đến giờ 
người dân chúng tôi không nghĩ lại có con đường 
đẹp như thế này. Con em đi làm ăn xa về thấy quê 
hương mình đổi mới thế này phấn khởi lắm. Tết 
năm nay hơn hẳn mọi năm” - ông Trần Văn Báu, 
thôn Hữu Vi, xã Nam Chính (Tiền Hải) phấn khởi 
cho biết. Và đó cũng là cảm nhận của tất cả mọi 
người dân nơi tuyến đường 221A đi qua.

Còn với anh Trần Văn Tuyến, thôn Vĩnh Trà, xã 
Nam Trung (Tiền Hải) thì tuyến đường 221A hoàn 

thành đưa vào sử dụng không chỉ giúp kinh tế gia 
đình anh phát triển mà đời sống của người dân quê 
hương anh cũng đổi thay từng ngày. Anh Tuyến 
chia sẻ: Con đường khu vực nhà tôi trước chỉ rộng 
2,5m nhưng từ khi được nhà nước đầu tư xây dựng 
đường 221A, người dân đồng thuận trong công tác 
GPMB nên con đường đã được đưa vào sử dụng 
từ nhiều tháng nay. Từ đường làng giờ đã lên phố, 
việc đi lại thuận lợi, dễ dàng, kinh tế phát triển, 
giá trị đất tăng cao. Nhiều hộ gia đình đi làm ăn 
xa đã trở về địa phương mở cửa hàng kinh doanh, 
buôn bán làm giàu ngay trên chính tuyến đường 
quê hương mình.

Đối với người dân tổ 14, phường Kỳ Bá (thành 
phố Thái Bình) thì nút giao đoạn Đinh Tiên Hoàng 
- Lý Bôn hoàn thành đưa vào sử dụng sau gần 10 
năm tắc nghẽn đã giúp khơi thông mạch phát triển 
kinh tế của người dân nơi đây. Bà Đoàn Thị Lụa 
phấn khởi: Vậy là ước mong có con đường sạch 
đẹp, thông thoáng của nhân dân sau bao năm giờ 
đã trở thành hiện thực đúng dịp tết đến xuân về. 
Việc đi lại không chỉ thuận lợi hơn mà việc kinh 
doanh, buôn bán của người dân khu vực tuyến 
đường cũng phát triển hơn.

Để có được những thành quả đó, là sự nỗ lực 
vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận 
của người dân trong công tác GPMB, nhất là từ sau 
khi Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đi vào cuộc sống. Giờ đây, công tác GPMB không 
còn là nhiệm vụ của UBND, cán bộ địa chính cấp 
xã mà đã là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 
quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi người dân. Với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công khai 
minh bạch tất cả các cơ chế, chính sách GPMB; 
lắng nghe và nhanh chóng giải quyết những kiến 
nghị của các hộ dân... là những bài học cấp ủy, 
chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh đã và 
đang triển khai có hiệu quả. Nhờ đó mà tại hầu 
hết các dự án trên địa bàn tỉnh, nhân dân đã đồng 
thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo thuận lợi 
cho các dự án hoàn thành.
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Sắc xuân
TRÊN KHU CÔNG NGHIỆP 
Liên Hà Thái

Trần Tuấn

Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam là 
một trong những dự án thứ cấp được cấp 
phép đầu tư trong khu công nghiệp Liên Hà 

Thái với ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử. Dự 
án có tổng mức đầu tư 120 triệu USD, trong đó hiện 
đầu tư giai đoạn 1 gần 60 triệu USD, quy mô đang 
xây dựng 6ha với 2 nhà xưởng sản xuất, khu văn 
phòng điều hành và các công trình phụ trợ khác. 
Dự án bắt đầu được khởi công từ đầu tháng 2/2022. 
Khi không khí xuân đang tràn ngập trên mọi miền 
Tổ quốc nhưng để bảo đảm tiến độ đề ra các nhà 
thầu vẫn huy động tối đa máy móc, nhân công, thi 
công liên tục 2 ca/ngày đẩy nhanh tiến độ, phấn 
đấu hoàn thành xây dựng vào đầu năm 2023. Lau 
vội những giọt mồ hôi trên trán, anh Phạm Ngọc 
Quảng, công nhân tại công trường nhà máy Lotes 
Thái Thụy Việt Nam chia sẻ: Do yêu cầu tiến độ 
của chủ đầu tư nên dù đang là thời điểm giáp tết 
Nguyên đán nhưng trên công trường lúc nào cũng 
có hơn 1.000 công nhân làm việc. Anh em công 
nhân ở đây đa phần là người tỉnh khác nên cũng 
xác định tập trung làm việc sớm hoàn thành nhà 
máy trước tết để được về quê ăn tết cùng gia đình. 
Cùng với đẩy nhanh tiến độ công việc, chúng tôi 
cũng luôn quan tâm, chú trọng việc bảo đảm an 
toàn lao động, vệ sinh môi trường cho chính bản 
thân và nhà thầu xây dựng.

Ông Hoàn Minh Đức, Trưởng ban quản lý dự án 
nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam cho biết: Thời 

Chỉ hơn một năm trước, vùng đất thuộc dự 
án khu công nghiệp Liên Hà Thái vẫn là những 
cánh đồng trải dài, nhiều nơi còn để hoang 
hóa nhưng đến nay đã mọc lên các nhà máy, 
con đường lớn, công trường nhộn nhịp; hàng 
ngày, công nhân đến làm việc và đi về đông 
đúc tạo nên sắc thái mới cho vùng quê biển 
Thái Thụy.

gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, 
nhất là huyện Thái Thụy đã tạo điều kiện cho chủ 
đầu tư và các nhà thầu triển khai thi công dự án 
được thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề ra. Sau hơn 
9 tháng thi công, đến nay dự án đã đạt được trên 
90% khối lượng xây dựng. Cùng với gấp rút xây 
dựng các hạng mục còn lại, chủ đầu tư cũng đang 
triển khai lắp đặt hệ thống, dây chuyền máy móc 
vào xưởng sản xuất để vận hành chạy thử. Chúng 
tôi phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà máy và đưa 
vào vận hành sản xuất ngay trong dịp tết Nguyên 
đán sắp tới.

Dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái có quy mô 
gần 600ha với tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. 
Đây là khu công nghiệp công nghệ cao ít gây ô 
nhiễm môi trường, ưu tiên thu hút các ngành công 
nghiệp chủ lực như điện, điện tử, công nghệ thông 
tin, phần mềm tin học... Dự kiến khu công nghiệp 
Liên Hà Thái sẽ thu hút đầu tư nước ngoài đạt 4 
tỷ USD, hàng năm đóng góp cho ngân sách địa 
phương từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ đồng, tạo việc làm 
cho khoảng 50.000 lao động. Xác định đây là dự 
án công nghiệp trọng điểm của tỉnh, thời gian qua, 
huyện Thái Thụy đã tập trung, quyết liệt trong công 
tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho chủ 
đầu tư triển khai dự án. Ông Nguyễn Quang Vinh, 
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho 
biết: Tính đến tháng 12/2022, huyện đã hoàn thành 
giải phóng mặt bằng gần 600ha, còn lại trên 13ha 
diện tích đất chuyển đổi, đất bãi bồi ven sông và 
một số ít diện tích đất ở đang được huyện gấp rút 
triển khai thực hiện quy trình các bước giải phóng 
mặt bằng. Có được kết quả như trên là nhờ sự cố 
gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính 
quyền huyện, sự đồng thuận cao trong nhân dân, 
nhất là những người dân có đất bị thu hồi phục vụ 
dự án. 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu 
công nghiệp, hơn một năm qua, Công ty Cổ phần 
Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 
Liên Hà Thái) đã nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
khu công nghiệp để đưa nơi đây trở thành điểm đến 
hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Hiện nay, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã có 6 
dự án của nhà đầu tư thứ cấp đã và đang triển khai 
xây dựng hạ tầng, nhà máy sản xuất công nghiệp 
với tổng mức đầu tư đạt 731 triệu USD. Trong đó: 
dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam  (Đài 
Loan) sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu 
tư 120 triệu USD; dự án Greenworks (Mỹ) sản xuất 
máy làm vườn thông minh với tổng vốn đầu tư 200 
triệu USD; dự án Nam Tài (Singapore) xây dựng 
trung tâm thiết kế thời trang và nhà xưởng cho thuê 
với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; dự án Ohsung 
(Hàn Quốc) sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn 
đầu tư 40 triệu USD; dự án JingYang Electric (Hàn 
Quốc) sản xuất bản mạch PCB với tổng vốn đầu 
tư 21 triệu USD; dự án của Tập đoàn Compal (Đài 
Loan) sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử với tổng 
mức đầu tư hơn 260 triệu USD... Các lĩnh vực thu 
hút đầu tư đều đi theo đúng định hướng của tỉnh đó 
là công nghiệp công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi 
trường.

Bà Đặng Thị Hiệp, Giám đốc kinh doanh Công ty 
Cổ phần Green i-Park cho biết: Để có được những 
kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư vào khu công 
nghiệp, thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất 
nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ban, ngành, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thái Thụy trong 
công tác giải phóng mặt bằng và các công tác khác. 
Công ty đang tích cực, quyết tâm cùng với các cấp 
chính quyền địa phương hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng, đồng thời triển khai xây dựng một 
số hạng mục, công trình để khép kín hệ thống cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp trong năm 2022. Công 
ty Cổ phần Green i-Park cam kết với tất cả các nhà 
đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà 
đầu tư đến lựa chọn khu công nghiệp Liên Hà Thái 
làm địa điểm đầu tư và triển khai các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại đây. Từ những tín hiệu tích cực 
và nền tảng ban đầu trong năm đầu tiên, những 
năm tới Công ty Cổ phần Green i-Park tin tưởng 
rằng sẽ thu được những thành tích tốt hơn nữa, 
đóng góp đúng vai trò khu công nghiệp tiên phong 
và góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa 
cho tỉnh Thái Bình.
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Hà Thanh

Vừa “chiêu mộ” được một tập đoàn nằm trong 
top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới đầu 
tư vào KCN Liên Hà Thái, ông Nguyễn Minh 

Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công 
ty Cổ phần Green i-Park chia sẻ: Đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài, mặt bằng sạch sẵn có và đủ lớn 
là yêu cầu số 1 của họ. Điều đó, ở Liên Hà Thái 
chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng. KCN Liên Hà 
Thái có diện tích đất thu hồi gần 600ha của 3.613 
hộ dân và 4 doanh nghiệp. Việc thu hồi diện tích 
đất lớn nhưng tiến độ rất nhanh, chỉ sau gần 2 năm 
cơ bản đã hoàn thành. Đó là kết quả của sự vào 
cuộc kịp thời, đồng bộ từ các sở, ngành, cấp ủy, 
chính quyền huyện Thái Thụy tới sự đồng thuận, 
ủng hộ của người dân và nhà đầu tư hạ tầng có 
năng lực, nhiều kinh nghiệm.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Green i-Park 
Nguyễn Minh Hưng cho biết: Khi quy hoạch sử 
dụng đất, chúng tôi phải tính toán từng khu vực 
sẽ ưu tiên thu hút những dự án thuộc nhóm ngành 
nghề gì để xác định phân lô có diện tích phù hợp. 
KCN Liên Hà Thái quy hoạch những lô đất có thể 
đáp ứng dự án hàng tỷ USD quy mô cấp cứ điểm 
sản xuất cho tập đoàn kinh tế và cũng có nhiều lô 
diện tích đất vừa phải phục vụ dự án không có nhu 
cầu lớn về diện tích đất. Chính sự đa dạng và sẵn 
có mặt bằng đó đã hấp dẫn các nhà đầu tư ngay từ 
buổi đầu tiên đến khảo sát đầu tư.

KCN Liên Hà Thái đang là đầu tàu về thu hút 
vốn FDI của tỉnh Thái Bình và trở thành KCN xanh 
về cảnh quan và sạch về công nghệ. Đây vừa là 
định hướng vừa là mục tiêu mà Green i-Park hướng 
đến nên ngay từ đầu Công ty Cổ phần Green i-Park 
đã thiết kế quy hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng 
bộ, hiện đại. Ông Nguyễn Minh Hưng chia sẻ: KCN 
Liên Hà Thái nằm ở vị trí thuận lợi trên trục quốc 
lộ 39 và tuyến đường bộ ven biển. Thế nhưng nó 
sẽ không trở thành lợi thế nếu hệ thống giao thông 
nội khu không đồng bộ, kết nối được với các tuyến 
đường huyết mạch của tỉnh và đường trục Khu kinh 
tế. Toàn bộ tuyến đường trục của KCN Liên Hà 
Thái được chúng tôi bắt tay đầu tư và hoàn thiện 
sớm, tiếp đến là hệ thống đường vào các phân khu 
phục vụ các dự án thứ cấp.

Song song với làm đường giao thông, Công ty 
Cổ phần Green i-Park đầu tư hệ thống cấp, thoát 
nước, đường điện, xây dựng nhà máy xử lý nước 
thải tập trung và trồng cây xanh. Đây chính là yếu 
tố quan trọng tạo cho các doanh nghiệp yên tâm 
đầu tư dự án và nhanh chóng đưa vào hoạt động 
sản xuất. Tiêu biểu như Công ty TNHH Ohsung 
Vina sau 8 tháng đầu tư dự án nhà máy sản xuất 
linh kiện điện tử đã hoàn thành nhà xưởng và bắt 
tay vào sản xuất ngay.

Nói về sứ mệnh của Green i-Park, ông Nguyễn 
Minh Hưng cho biết: Thu hút các doanh nghiệp 
hàng đầu thế giới đầu tư vào KCN Liên Hà Thái là 
một trong những khát vọng và sứ mệnh của chúng 
tôi. Hơn hai năm qua, cùng với tập trung nguồn 
lực tài chính đầu tư hạ tầng KCN, ban lãnh đạo 
Công ty huy động mọi mối quan hệ để tạo dựng, 
tìm kiếm đối tác, xúc tiến thu hút đầu tư. Green 
i-Park rất phấn khởi khi đầu tư vào Thái Bình và 
nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực, thiết thực 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quá trình triển khai 
dự án, nhất là đồng hành xúc tiến đầu tư, thu hút 
doanh nghiệp FDI đầu tư vào Liên Hà Thái. Chính 
sự vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng 
tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài 
để đưa những dự án lớn về Thái Bình.

Mời được nhà đầu tư đến đã khó, giữ chân và 
thuyết phục được họ quyết định đầu tư dự án vào 
KCN Liên Hà Thái còn khó hơn. Lãnh đạo Công 
ty Cổ phần Green i-Park cho biết, bên cạnh cơ 
chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư của 
tỉnh hấp dẫn, nhà đầu tư hạ tầng cũng có thêm 
một số cơ chế hỗ trợ cho nhà đầu tư thứ cấp như 
miễn phí thực hiện các thủ tục dự án (chủ trương 
đầu tư, hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500, hồ sơ thẩm 

duyệt phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động 
môi trường ĐTM, giấy phép xây dựng); xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật, san nền để bàn giao mặt bằng 
cho nhà đầu tư đúng hạn thực hiện dự án theo tiến 
độ đã đề ra...

Về chuyện đàm phán với các đối tác trong quá 
trình thu hút đầu tư, các nhà đầu tư FDI sẵn sàng 
đầu tư dự án hàng trăm triệu USD nhưng lại rất 
khắt khe trong đàm phán các điều khoản hợp đồng 
thuê mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Để giành được 
“chiến thắng” trong cuộc thương lượng này nhà đầu 
tư hạ tầng phải am hiểu mong muốn của họ, những 
thế mạnh và cả điểm yếu của đối tác, đôi khi Green 
i-Park phải chấp nhận thiệt thòi lợi ích trước mắt về 
kinh tế để hướng tới lợi ích chung của tỉnh và lợi ích 
chiến lược lâu dài của KCN.

Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ phần Green i-Park chia sẻ: Để có được quyết 
định đầu tư dự án lớn của những nhà đầu tư FDI, 
chúng tôi phải trực tiếp đàm phán tới 12 điều khoản 
liên tục trong 3 ngày, làm việc liên tục gần như 
không có thời gian nghỉ trưa. Đàm phán về tài chính 
là khó khăn nhất, nhiều nhà đầu tư thương lượng 
từng đồng theo hướng có lợi cho họ. Đó là tình 
huống đòi hỏi lãnh đạo của Green i-Park phải linh 
hoạt, tính nhanh được mức tài chính có thể chấp 
nhận được để hai bên đi đến thống nhất ký kết. Và 
để đón được những tập đoàn, công ty lớn trên thế 
giới đầu tư vào KCN Liên Hà Thái, đôi khi chúng 
tôi phải chấp nhận thiệt thòi về giá cho thuê đất và 
dịch vụ hạ tầng để đổi lại có được dự án quy mô 
lớn, giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách lớn cho tỉnh 
và tạo ra uy tín trong thu hút đầu tư góp phần chinh 
phục các nhà đầu tư FDI lớn khác trên thế giới tiếp 
tục đến Liên Hà Thái.

Bằng kinh nghiệm và sự linh hoạt trong xúc 
tiến đầu tư, Công ty Cổ phần Green i-Park đã thu 
hút được 7 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 731 
triệu USD. Các dự án được chấp thuận đầu tư đã 
và đang triển khai xây dựng nhà xưởng với tiến độ 
rất nhanh để sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Hiện nay, Công ty Cổ phần Green i-Park 
đang làm việc với hơn 10 nhà đầu tư đến từ Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ý, Pháp, Đài Loan để kêu gọi đầu 
tư các dự án với tổng vốn đăng ký có thể lên tới 2 tỷ 
USD. Với lợi thế mọi mặt của KCN và kinh nghiệm 
thu hút đầu tư, khi mùa xuân mới đến hứa hẹn sẽ 
có thêm nhiều “đại bàng lớn” về quần tụ tại Liên 
Hà Thái, góp phần xây dựng và đưa ngành công 
nghiệp của Thái Bình tăng tốc phát triển.

“Làm tổ cho đại bàng”

Mới đi vào hoạt động nhưng khu công 
nghiệp (KCN) Liên Hà Thái đã thu hút được 7 
dự án thứ cấp quy mô lớn với tổng vốn đăng 
ký đầu tư gần 1 tỷ USD và còn nhiều nhà đầu 
tư nước ngoài khác đang nghiên cứu đầu 
tư vào đây. Những dự án của các tập đoàn, 
doanh nghiệp FDI nổi tiếng được ví như những 
“con đại bàng” trong thị trường đầu tư công 
nghiệp. Để đón được “đại bàng”, công việc 
“làm tổ” của lãnh đạo Công ty Cổ phần Green 
i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) là 
câu chuyện không hề đơn giản.
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Nơi tình yêu bắt đầu
18 năm về chung sống một nhà là 18 năm anh 

Nguyễn Hữu Vinh và chị Đào Thị Luyên sớm tối đi 
về có nhau. Nhớ về cái “thuở ban đầu” chị Luyên 
chia sẻ: Ngày đó, xin được việc làm đã vui, vào 
Công ty lại tìm được người bạn đời, em càng hạnh 
phúc. Trời xe duyên cho chúng em làm việc cùng 
chuyền nên có điều kiện hiểu về hoàn cảnh, có 
tình cảm và quyết định gắn bó với nhau. Mới đó 
thôi mà đã 18 năm, con lớn chuẩn bị vào đại học, 
con nhỏ học lớp 5 rồi.

Cuộc sống của gia đình anh Vinh, chị Luyên êm 
đềm theo tháng ngày. Mỗi sáng anh chở vợ đến 
công ty và tan ca lại cùng nhau về. Quãng đường 
từ thành phố về quê anh (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ 
Thư) hơn 15km nhưng thật gần vì họ luôn được 
bên nhau. Khi Công ty Tân Đệ xây dựng nhà máy 
Tân Đệ 6 tại Vũ Thư, ban lãnh đạo Công ty muốn 
tạo điều kiện cho anh chị về làm gần nhà nhưng 
cả hai đều không muốn rời xa nơi tình yêu bắt đầu 
của họ. Anh Vinh bộc bạch: Làm ở nhà máy Tân 
Đệ 1 suốt 18 năm, đã quen với công việc, anh em 
cán bộ, công nhân và nhất là mỗi ngày đến Công 
ty là một lần nhắc nhớ cho vợ chồng về những kỷ 
niệm ngày đầu quen nhau rất thú vị, cả hai cùng 
trân trọng, nâng niu hạnh phúc mình có.

Còn với cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Thanh Hùng 
và Nguyễn Thị Hương, họ đến với nhau thật đặc 
biệt. Năm 2017, cả hai cùng vào Công ty Tân Đệ 
làm khi vừa học xong trung học phổ thông. Vì hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, Hùng quyết định xin nghỉ 
để đi xuất khẩu lao động. Dù chỉ gần 1 năm làm 
cùng nhau cũng đủ để cho Hùng hiểu, nhung nhớ, 
thầm yêu Hương - cô thợ may xinh xắn quê ở Vũ 
Lạc (thành phố Thái Bình). Chính tình yêu cháy 
bỏng đó, Hùng quyết định về nước trước thời hạn 
để được gần Hương và cả hai nhanh chóng kết 
hôn. Anh Hùng chia sẻ: Vợ chồng cùng làm nghề 

may nên hiểu, thông cảm và dễ chia sẻ với nhau 
hơn trong công việc cũng như khi về gia đình. Nghĩ 
thế nên chúng em quyết định đến với nhau.

Ở Công ty Tân Đệ có 836 cặp vợ chồng, trong 
đó có gần 700 cặp nên duyên vợ chồng khi làm 
chung trong các nhà máy. Mỗi cặp vợ chồng là một 
câu chuyện về tình yêu đẹp trong quãng thời gian 
họ đến với nhau. Có những cặp vợ chồng mới kết 
hôn được 1 năm và có những cặp trải qua 18 năm 
chung sống. Tất cả họ đều có mái ấm gia đình 
hạnh phúc bởi luôn biết trân trọng, yêu thương 
nhau, con cái chăm ngoan, học giỏi, kinh tế ngày 
càng vững chắc.

Vun đắp những tổ ấm
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Quang ở nhà máy 

Tân Đệ 8 (Đông Hưng) tự hào có hai con nhiều 
năm liền đạt học sinh giỏi cấp huyện. Kinh tế gia 
đình cũng ngày càng thịnh vượng, năm vừa qua gia 
đình anh xây được ngôi nhà mới khang trang nên 
vợ chồng anh càng phấn khởi đón mùa xuân mới. 
Anh Quang chia sẻ: Trước đây vợ chồng em luôn 
mơ ước làm được nhà riêng để ở. 5 năm qua thu 
nhập của công nhân Công ty Tân Đệ không ngừng 
tăng nên chúng em tiết kiệm, tích góp được một 
khoản tiền để xây nhà. Tết này về nhà mới, cả gia 
đình ai cũng vui mừng, hạnh phúc.

Còn vợ chồng anh Nguyễn Hữu Vinh ở nhà máy 
Tân Đệ 1 với khoản thu nhập hơn 20 triệu đồng/
tháng, không chỉ xây được nhà, mới đây anh chị 
còn mua được xe ô tô để vợ chồng đi làm đỡ vất vả. 
Anh Vinh cho biết: Có chiếc ô tô đi lại, dù trời mưa 
hay nắng, mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh 
thì vợ chồng em cũng không lo nữa, quãng đường 
từ nhà đến Công ty cũng không còn cảm thấy xa. 
Ngày trước cứ nghĩ làm công nhân thì 
cả đời cũng chẳng mơ mua được ô 
tô. Thực sự vợ chồng em hạnh phúc 
với cuộc sống hiện tại.

Có rất nhiều cặp vợ chồng ở Công 
ty Tân Đệ có cuộc sống hạnh phúc 
một phần nhờ có môi trường sống 
và làm việc an toàn, lành mạnh. 
Chị Nguyễn Thái Phương ở nhà 
máy Tân Đệ 5 (Kiến Xương) 
chia sẻ: Công ty Tân Đệ 
đã rèn cho chúng 
em có tác phong 

làm việc chuyên nghiệp, công nghiệp và đức tính 
kiên trì, nhẫn nại. Đặc biệt, ở môi trường làm việc 
không khói thuốc của Công ty Tân Đệ mà chồng 
em cũng như nhiều lao động nam từ bỏ hút thuốc 
lá và bỏ được nhiều tật xấu khác cũng góp phần 
làm cho cuộc sống của vợ chồng hạnh phúc hơn.

Nhân lên niềm hạnh phúc
Hơn 18.000 người lao động ở Công ty Tân Đệ 

đều cảm thấy hạnh phúc bởi nhận được sự thấu 
hiểu và chia sẻ của người thân. Điều đó xuất phát 
từ việc hàng năm Công ty tổ chức gặp mặt và đưa 
thân nhân đi thăm nơi làm việc của người lao động. 
Chị Nguyễn Thị Bé, công nhân nhà máy Tân Đệ 
7 (Quỳnh Phụ) cho biết: Được trực tiếp đến tham 
quan nơi làm việc, bố mẹ chúng tôi cảm thấy phấn 
khởi, yên tâm. Hơn thế nữa, ông bà đồng cảm, san 
sẻ việc trông nom, nuôi dạy các cháu để con cái 
yên tâm làm việc.

Người lao động coi Công ty Tân Đệ là nhà bởi ở 
đó luôn đầy ắp tình thương yêu, quan tâm, chia sẻ. 
Vào các dịp ngày lễ, tết Công ty đều tổ chức giao 
lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà với những món quà 
thiết thực, ý nghĩa. Chị Đào Thị Luyên chia sẻ: Phụ 
nữ ở quê nếu không đi làm công nhân có khi cả 
đời chẳng biết đến hoa, quà kỷ niệm ngày Phụ nữ 
Việt Nam và Quốc tế phụ nữ. Vào dịp tết, Công ty 
Tân Đệ còn lo cho người lao động từ gạo nếp, bánh 
kẹo, rượu và cả tiền mừng tuổi cũng giúp chúng 
tôi đỡ tất bật đi chợ mà vẫn có một cái tết đầy đủ, 
ấm áp.

Công ty Tân Đệ dành nhiều thời gian, tình cảm 
và vật chất quan tâm chăm lo đến con cái người lao 
động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức các chương 
trình như tiếp bước con đến trường, tủ sách yêu 

thương, khuyến học khuyến tài, 
gặp mặt vui chơi ngày tết thiếu 

nhi 1/6, tết Trung thu với tổng 
kinh phí gần 100 tỷ đồng. Ông 
Trịnh Thanh Định, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty cho biết: 
Sự quan tâm chăm lo đối với 
con em người lao động chính 
là việc làm thiết thực để họ 
yên tâm làm việc đạt hiệu 
quả và cũng góp phần nhân 
lên niềm hạnh phúc cho mỗi 
gia đình người lao động bởi 
con cái họ được sống trong 
vòng tay yêu thương, chăm 
ngoan, học giỏi.

Ở NGÔI NHÀ 
Tân Đệ

Hạnh phúc

Khắc Duẩn

Không chỉ mang lại việc làm cho hàng vạn 
lao động, Công ty Tân Đệ còn là nơi ươm mầm 
tình yêu, vun đắp hạnh phúc cho hàng trăm 
cặp vợ chồng trẻ. Chính vì vậy, người lao động 
nơi đây luôn coi Công ty là ngôi nhà thứ hai để 
yêu thương, gắn bó.
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Nguyễn Thơi

Từ nhà máy may xuất khẩu
Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, từ một 

cán bộ đoàn, năm 1989, bà Vũ Thị Thà đã thành 
lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất thảm đay xuất 
khẩu sang thị trường Liên Xô với tên gọi Xí nghiệp 
dệt may Quang Trung. 8 năm sau, Xí nghiệp đổi tên 
thành Xí nghiệp dệt may Thăng Long. Năm 2002, 
vượt qua bao khó khăn, nhất là đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn, bà Thà cho ra đời Nhà máy may số 
1 tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), đây cũng là 
nhà máy may đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ.

Sau hơn 3 thập kỷ phấn đấu, trải qua biết bao 
khó khăn, thử thách, từ 50 công nhân thuở sơ khai 
lập nghiệp, đến nay DragonGroup đã có 3 nhà máy 
may xuất khẩu công nghệ hiện đại, hơn 30 đơn vị vệ 
tinh làm hàng may mặc, giải quyết việc làm ổn định, 
thu nhập ngày một tăng cho hàng nghìn lao động.

Sản phẩm dệt may của Công ty đã từng bước 
chinh phục các thị trường khó tính như Canada, 
Mỹ, Anh... trở thành thương hiệu uy tín trên lĩnh 
vực dệt may xuất khẩu, mang lại cho DragonGroup 
thành công lớn khi trở thành một trong những doanh 
nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của 
tỉnh, đồng thời, tạo thế và lực vững vàng cho Công 
ty trong những bước chuyển mình ngoạn mục, 
đưa doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp đa 
ngành.

Khát vọng xây dựng những đô thị trong mơ
DragonGroup mong muốn kiến tạo những công 

trình tầm cỡ, đẳng cấp nhưng vẫn phát triển đa 
dạng nhiều phân khúc, phù hợp với nhu cầu và thu 
nhập của đại đa số người dân, tạo lập chốn an cư 
cho người dân thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Sự 

ra đời của dự án khu đô thị phức hợp Thái Bình 
Dragon City được xem là dấu mốc lịch sử đánh dấu 
bước phát triển đột phá của DragonGroup trong 
chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, 
đồng thời chính thức gia nhập thị trường bất động 
sản cả nước. Hiện tại, các dự án Thái Bình Dragon 
City, DragonHomes Eco City đã đi vào giai đoạn 
bàn giao, gặt hái những thành công lớn góp phần 
đưa Thái Bình vào bản đồ các tỉnh, thành phố sở 
hữu các khu đô thị chức năng đồng bộ, hứa hẹn 
mang đến cho thị trường những sản phẩm hoàn 
hảo về xây dựng, dịch vụ và môi trường sống thân 
thiện, tiện ích, giao hòa với thiên nhiên.

Dường như với DragonGroup, thành tựu trong 
những năm qua mới chỉ là bước khởi đầu cho hành 
trình vươn ra biển lớn. Với khát vọng tiên phong 
khai phá những vùng đất mới, DragonGroup không 
ngừng nỗ lực phát triển nhanh chóng với quy mô 
lớn, hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm 
tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Quảng 
Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh... Trong năm 
qua, DragonGroup đang triển khai xây dựng dự 
án khu đô thị dịch vụ thương mại DragonHomes 
Metropolis Lào Cai tại tiểu khu đô thị 21 (phường 
Bắc Cường, thành phố Lào Cai) quy mô 9,3ha với 
hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng hệ sinh thái tiện ích 
vượt trội.

Mỗi bước tiến, chuyển mình của Công ty đều 
gắn với một mục tiêu chung là vì cộng đồng, vì 
xã hội, góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị cao, 
tiện ích phục vụ xã hội, tạo nhiều việc làm và thu 
nhập ngày càng tăng cho người lao động, cũng như 
đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Những 
đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang 
dần được hình thành dưới tâm huyết, nỗ lực của 
DragonGroup. Chia sẻ về những dự án sắp triển 
khai, bà Vũ Thị Thà, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
DragonGroup cho biết: Sắp tới, DragonGroup sẽ 
nâng tầm các dự án bất động sản hướng tới những 
xu hướng mới, hiện đại, phù hợp hơn với thị hiếu 
khách hàng và nhu cầu của người dân nhằm hướng 
tới mục tiêu thay đổi diện mạo đô thị, mang lại cuộc 
sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn cho quê hương 
Thái Bình. Cùng với đó, xúc tiến đầu tư dự án tại 
một số tỉnh, thành phố lớn, phát triển các khu đô 
thị chức năng và chuỗi các dịch vụ đi kèm góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo 
người Việt.

Vươn tầm “ông lớn” ngành xây dựng
 Từ đầu năm 2022 đến nay, trong vai trò thành 

viên liên danh, DragonGroup trúng nhiều gói thầu 

thi công công trình giao thông lớn với tổng quy mô 
trúng thầu trên 1.500 tỷ đồng. Có thể kể đến như: 
Gói thầu thi công xây dựng công trình và lắp đặt 
thiết bị thuộc dự án đường vành đai phía Nam thành 
phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường 
Chu Văn An kéo dài (giá trúng thầu 776,5 tỷ đồng); 
gói thầu thi công xây dựng công trình tuyến số 1 và 
tuyến số 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình 
các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng 
trong Khu kinh tế tỉnh Thái Bình (giá trúng thầu gần 
308 tỷ đồng).

DragonGroup đã có những cái “bắt tay” hợp tác 
với các đối tác hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực 
thiết kế, xây dựng, tư vấn giám sát như: Công ty Cổ 
phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13 
- FC); Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị 
và kiểm định xây dựng (CONINCO-MI)... và đặc 
biệt là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa 
Bình.

Ông Nguyễn Trường Thăng, Phó Tổng giám 
đốc DragonGroup cho biết: Những sự kiện ký kết 
hợp tác mới đây là những cột mốc quan trọng, là 
những bước đi chiến lược nhằm nâng tầm chất 
lượng thiết kế và xây dựng, bảo đảm các dự án 
do DragonGroup phát triển mang tầm vóc của một 
chủ đầu tư lớn; qua đó nâng chất lượng sản phẩm 
bất động sản, hướng đến xây dựng những khu đô 
thị được quy hoạch đồng bộ, tiện ích tối ưu, mang 
lại không gian sống chất lượng cao, tiện nghi, an 
toàn, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của 
khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở các tỉnh, 
thành phố lớn trên cả nước.

Ngoài vai trò nhà thầu, DragonGroup còn được 
biết đến là nhà đầu tư dự án xây dựng đường Kỳ 
Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình (đoạn từ đường 
Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10) thực hiện theo loại hợp 
đồng BT, hoàn thành tháng 10/2021. Tiếp nối các 
dự án trên, thời gian gần đây Công ty tích cực tìm 
kiếm cơ hội đầu tư dự án bất động sản mới thông 
qua đăng ký thực hiện các dự án có sử dụng đất. 
Gần đây nhất, DragonGroup đã đăng ký thực hiện 
dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Đồng 
Bến, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) quy mô hơn 
340 tỷ đồng hay dự án khu nhà ở công nhân và dịch 
vụ công nghiệp quy mô 478 tỷ đồng tại xã Quang 
Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Để được 
lựa chọn thực hiện các dự án trên, Công ty phải trải 
qua các bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và 
cạnh tranh với nhiều “ông lớn” khác trong ngành 
xây dựng, qua đó từng bước khẳng định năng lực 
tổng thầu, quản lý thi công của DragonGroup.

Hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, từ 
một doanh nghiệp sản xuất thảm đay, Công 
ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long 
(DragonGroup) đã vươn mình lớn mạnh trên 
3 cốt lõi là công nghiệp dệt may xuất khẩu, 
thương mại, dịch vụ và đặc biệt là lĩnh vực xây 
dựng, bất động sản, góp phần vào sự thịnh 
vượng của quê hương Thái Bình.

Vươn tầm “ÔNG LỚN” 
ngành xây dựng



TRẦN QUANG HỢI
Hà Nam

PHẠM MINH GIANG
Thành phố Thái Bình

Em hỏi anh: Đảng nghĩa là gì?
Em ơi, Đảng trong như nước suối ban mai,
                                        ấm nồng như nắng mới
Giản dị như ruộng rẫy bốn mùa ta cày xới
Thiêng liêng như thể mặt trời.

Đảng của ta là những con người
Có trái tim đập cùng trái tim nhân loại
Có đôi mắt và ánh nhìn thời đại
Có tấm lòng nhân ái bao la
Đem yêu thương về mọi mái nhà
Đem lửa đến từng căn bếp nhỏ.

Đảng ta đó nâng niu từng ngọn cỏ
Đến bầu trời, ngọn núi, đảo xa khơi
Đảng chăm lo mọi số phận con người
Nuôi lớn những mầm xanh tài trí.
 
Đảng ở đâu là đấy lòng bền bỉ
Đảng ở nơi nào nơi ấy vững bàn chân
Đảng tới nơi đâu bão lũ lui dần
No ấm nở nụ cười trên mặt ruộng…

Tự hào có đảng
quang vinh

NGUYỄN TIẾN BÌNH
Hà Nội

Khắp nơi rực rỡ hoa đào
Gió đùa sông nước, dạt dào làn xanh
Hạt sương đu võng trên cành
Hương cam, hương bưởi, hương chanh ngạt ngào.

Ríu ran sáo sậu, chào mào
Chích chòe ngân tiếng hót chào mùa xuân
Lay phay mưa trải tươi nhuần
Bánh chưng mẹ bóc quây quần ăn ngon.

Đẩy cành lộc nảy xanh non
Bé em toét miệng lon ton sân nhà
Trầu cau thắm đỏ môi bà
Xuân sang tươi đẹp bao la đất trời.

xuân quê hương

đảng của Ta

NGÔ VĂN MÃN
Thụy Dân, Thái Thụy

Xuân về hoa thắm muôn nơi
Đón chào năm mới người người chung vui
Xuân về kính Bác muôn đời
Bác dành hạnh phúc sáng ngời tình xuân.

Học lời Bác dạy kết đoàn
Xây nông thôn mới thôn làng khang trang
Nhà cao mái ngói vững vàng
Đường quê rộng mở, đẹp hàng cây xanh.

Trường tầng trò học thắm danh
Luyện rèn tri thức - nghiệp lành tiến thân
Ngành nghề phát triển toàn dân
Chăn nuôi, trồng trọt, kiệm cần đề cao.

Nếp sống văn hóa vui sao
Thực thi pháp luật biết bao nghĩa tình
Công thành nhờ Bác anh minh
Mừng xuân ơn Bác thân vinh cuộc đời.

mừng xuân
ơn bác

BÙI MINH KHANG
Đông Hưng

Đón xuân mới, báo tin mừng
Năm qua thắng lợi tưng bừng niềm vui
Lúa đồng vàng óng màu tươi
Lại thêm tăng vụ tặng người bón chăm.
 
Đậu ngô khoai lạc đầy sân
Đẩy nền kinh tế tiến dần vươn cao
Đem công nghệ áp dụng vào
Chế biến nông sản, bán trao thị trường.
 
Sản phẩm đi khắp bốn phương
Phục vụ công chúng, phố phường khắp nơi
Thu nhập cao, rộn tiếng cười
Em thêm duyên dáng, vui tươi đẹp giòn.
 
Bao người con gái nông thôn
Đảm đang, mẫu mực, tiếng đồn vang xa
Nông thôn mới đến mọi nhà
Cuộc sống tươi đẹp chính là công em.
 
Hội mùa sân khấu sáng đèn
Báo công dâng Đảng, bằng khen đón về
Xứng danh em gái chân quê
Thắm tình đồng chí, trọn bề vẻ vang.
 
Mừng năm mới, đón xuân sang
Em càng tươi đẹp, giỏi giang trưởng thành
Chuyển giao lập kế hoạch nhanh
Hẹn năm Quý Mão đón thành tích cao.

xuân mới báo công 
dâng đảng

Tổ quốc mình tự hào lắm em ơi...
Mấy nghìn năm, chói ngời lên trang sử 
Con Rồng cháu Tiên muôn đời gìn giữ 
Một dải non sông độc lập vinh quang.

Việt Nam ta khí phách thật hiên ngang
Từ thuở cha ông mở mang bờ cõi
Đã khắc nên trang sử vàng chói lọi
Cho hôm nay đất nước thắm mùa hoa.

Chín ba năm tự hào có Đảng ta
Dưới cờ Đảng, Bác là người đi trước
Lãnh đạo toàn dân đuổi quân xâm lược 
Giành tự do cho Tổ quốc hôm nay.

Nhớ năm xưa đất nước trong vòng vây 
Của chế độ thực dân và đế quốc 
Dân đói nghèo, chúng ta không có được 
Độc lập, tự do, cơm áo, học hành. 

Khi có Đảng, đất nước phát triển nhanh
Từ nông thôn tới núi rừng, thành thị 
Với biết bao những công trình kỳ vĩ 
Sánh vai cùng bốn biển với năm châu.

Tự hào thay... ta có những con tàu 
Vượt biển cả giao thương thời hội nhập 
Thảm lúa vàng chiều buông ta bắt gặp 
Người nông dân mê mải thật hăng say.

Ta có Đảng, đất nước đã đổi thay
Một Việt Nam thế rồng bay tỏa sáng 
Đảng lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng 
Vượt hiểm nguy sóng cả, mãi còn vang.

Tổ quốc ta lịch sử đã sang trang
Chín ba mùa xuân huy hoàng rực rỡ 
Em nhìn kìa... cờ búa liềm thắm đỏ
Mùa xuân về, hạnh phúc phải không em.
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NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

Kìa! Làn mưa bụi bay bay
Sắc xuân đằm thắm dâng đầy ngõ quê
Mưa như bụi rải triền đê
Lúa đồng xanh ngắt làm mê bao người.

Đường thôn rộn rã tiếng cười
Người đi chúc tết mặt ngời như hoa
Những lời chúc thật thiết tha
Người người mạnh khỏe, nhà nhà yên vui...

Mùa xuân xanh đất, thơm trời
Đàn chim én liệng gọi mời xuân sang
Nắng non dìu dịu sắc vàng
Làng quê mở hội, trống vang sân đình.

Hò, xoan... quyện khóm trúc xinh
Câu chèo, lý, giặm... thắm tình giao duyên
Tích xưa - toàn chuyện thần tiên
Câu ca em hát ngả nghiêng sân đình...

Chuyện xưa - đạo lý, nhân sinh
Lưu trong sử sách địa linh Lạc Hồng
Mùa xuân trời đất thêm nồng
Hội làng khuya lắm mà không muốn về.

LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Xuân sang rạo rực chan hòa
Chúc nhau mạnh khỏe, mọi nhà bình an
Vượt qua thách thức gian nan
Tiến tài, tiến lộc dâng tràn niềm vui
Hương xuân, hương đất, hương trời
Bức tranh diễm lệ rạng ngời yêu thương
Giang tay đón bạn bốn phương
Muôn điều như ý cát tường hồng ân
Trồng cây Đức, tạc chữ Tâm
Gửi cho nhau cả mùa xuân đang về.

mừng xuân
quý mão

TRỊNH MINH THUYẾT
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kết tinh giọt nắng giọt mưa
Đào mai nẩy nụ đong đưa chào mời
Sắc vàng đỏ rực người ơi
Để tôi bối rối bồi hồi trước xuân.

Trong vườn quả nụ đơm bông
Đốt cong cái lạnh rủ ong bướm về
Đã nghe gió gọi xuân quê
Tươi trong sắc thắm đam mê giao mùa.

Thiêng liêng giây phút giao thừa
Tinh khôi thời khắc xuân vừa mới sang
Chuông chùa gióng giả vang ngân
Giã từ năm cũ... mùa xuân đang về.

Tình xuân

xuân ở làng quê

Làm theo Đảng, quê hương giàu có
Học tập Người, đất nước phồn vinh

Chỉnh đốn Đảng, phát huy sáng tạo, đưa đất nước trở nên hùng cường
Hợp lòng dân, khơi dậy tiềm năng, để nông thôn hướng tới kiểu mẫu

NGUYỄN VĂN TRỤ
Thanh Hóa

HỒ THỊ THU HẰNG
Đà Nẵng

Nét 
chữ 
mừng 
Xuân 
tươi 
ý 

Đảng

Câu
thơ

chúc
Tết
ấm
tình

Người

Nghĩa
ơn

Đảng
tựa
non
cao,
thắm
nồng
vị

Tết

Ân 
đức 

Người
như
biển
rộng,
ngào
ngạt
hương
Xuân
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Công việc giảm, doanh thu tăng
Gia đình ông Nguyễn Đức Đỉnh, thôn Bổng 

Điền Nam, xã Tân Lập (Vũ Thư) có thâm niên 30 
năm trong nghề trồng nấm. Trước đây, để chăm 
sóc 3.000m2 tương ứng 15 vạn bịch nấm phải cần 
20 - 25 nhân công mà hiệu quả mang lại không 
cao. Nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh 
được cài đặt hệ thống phun sương tự động giúp 
ông giảm chi phí về nhân lực, tốn ít thời gian chăm 
sóc, hiệu quả mang lại rõ rệt. Ông Đỉnh tâm sự: 
Trước đây trồng nấm, việc chăm sóc chủ yếu bằng 
biện pháp thủ công. Mỗi lần tưới để tạo độ ẩm cho 
nấm cần nhiều người, mất nhiều thời gian, nước 
tưới không đều, nấm hay bị hỏng nên năng suất, 
chất lượng sản phẩm thấp. Năm 2021, được Trung 
tâm Khuyến nông Thái Bình (Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 
bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật với phương 
pháp tưới nước tự động thuận tiện rất nhiều trong 
chăm sóc. Cũng là việc tạo độ ẩm cho nấm nhưng 
nếu như trước phải mất 2 tiếng đồng hồ, giờ chỉ cần 
3 - 5 phút là hoàn thành. Chưa kể, không cần phải 
ở nhà tôi vẫn có thể tưới nước cho nấm bằng chiếc 
điện thoại nhỏ gọn, thông minh được kết nối mạng 
wifi; sản lượng tăng nhờ đó năng suất cũng được 
tăng lên khoảng trên 20% so với trước đây.

Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor, cụm 
công nghiệp Đông Hải (Quỳnh Phụ) hoạt động 
trong lĩnh vực sợi dệt. Với khối lượng máy móc lên 
đến hàng nghìn chiếc nhưng mỗi ca sản xuất chỉ 
có khoảng từ 20 - 25 công nhân vận hành máy 
móc bởi các dây chuyền đều được sử dụng máy 
móc hiện đại. Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc sản 
xuất Công ty cho biết, hiện nay hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp bước vào thời kỳ 
số hóa công nghệ, thay vì sử dụng sức người, mọi 

hoạt động đều dựa trên máy móc với độ chính xác 
cao. Hoạt động sản xuất tại Công ty chúng tôi ngay 
từ khi đi vào hoạt động đã xác định việc chuyển 
đổi số công nghệ được ưu tiên hàng đầu. Công ty 
đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm dây chuyền 
máy móc nhập khẩu hiện đại, đào tạo nguồn nhân 
lực có tay nghề phù hợp với từng dây chuyền sản 
xuất để giảm chi phí về nhân công, tăng năng suất 
lao động, giảm giá thành sản phẩm. Cũng nhờ áp 
dụng máy móc kỹ thuật cao mà năng suất lao động 
tăng lên, nguồn thu nhập của người lao động được 
bảo đảm, mức lương kể cả trong thời điểm dịch 
Covid-19 cũng đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Thay đổi nhận thức để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động
Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông chia sẻ: Chuyển đổi số không thêm 
việc mới mà thêm cách làm mới cho cách làm hiện 
tại. Với công việc hiện nay có rất nhiều cách làm và 
chuyển đổi số là cách để giải quyết công việc đó 
và sẽ làm tốt hơn cách cũ. Chẳng hạn, tại kỳ họp 
thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII vừa qua, thay vì sử 
dụng những bộ tài liệu dày như trước đây, toàn bộ 
văn bản được số hóa, chỉ với một chiếc máy tính 
bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, 
đại biểu tự tra cứu tài liệu, văn bản, các tờ trình... 
trên phần mềm do VNPT Thái Bình cung cấp. Đây 
chính là tiện ích “Kỳ họp không giấy tờ” được HĐND 
tỉnh triển khai để thực hiện chủ trương đổi mới, đẩy 
mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ 

tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Phụ là đại biểu 
HĐND tỉnh thuộc tổ Quỳnh Phụ khẳng định, việc tài 
liệu được số hóa chỉ là cách làm mới chứ không phải 
thêm một việc mới nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, 
từ việc giảm kinh phí, giảm thời gian... góp phần cải 
cách thủ tục hành chính toàn diện.

Trong cuộc sống, hàng ngày chúng ta vẫn đang 
thực hiện những cách làm mới để thay thế cho 
những cách làm cũ nhưng chúng ta lại không nhận 
ra được sự thay đổi đó. Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông Đỗ Như Lâm cho ví dụ cụ thể: Bình 
thường nếu ta nói chuyện với nhau cần phải đến 
gặp nhau nhưng hiện nay chúng ta đang sử dụng 
những ứng dụng như zalo, facebook... không cần 
gặp mặt vẫn có thể nói chuyện với nhau, đó chính 
là cách làm mới của chuyển đổi số. Hay như trong 
thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học 
sinh không đến trường nhưng vẫn cùng thầy cô và 
các bạn học tập trực tuyến. Với các doanh nghiệp 
thay vì quản lý sổ sách, chứng từ tài liệu bằng giấy 
thì quản lý trên hệ thống máy và chủ doanh nghiệp 
không cần có mặt tại nơi làm việc vẫn nắm được 
tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Với người 
dân không cần đến cơ quan nhà nước vẫn yêu cầu 
cơ quan nhà nước giải quyết những thủ tục hành 
chính. Đó chính là những cách làm mới rất hiệu quả 
mà không phải thêm việc mới.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số đang ngày 
càng nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cơ 
quan, đơn vị; tiết kiệm được thời gian, chi phí, giảm 
được giá thành sản xuất cho doanh nghiệp cũng 
như thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình 
thực hiện các công việc của mình.

CHUYỂN ĐỔI SỐ
Thêm cách làm mới

Nguyễn Cường

Nhắc đến chuyển đổi số rất nhiều người 
hay lầm tưởng sẽ phát sinh nhiều việc làm 
mới song hành với những công việc cũ đang 
thực hiện. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số 
thực chất không phải là tạo thêm những việc 
làm mới mà chỉ thêm cách làm mới, và từ cách 
làm mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Việc dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
chính là cách làm mới mang lại hiệu quả cao.
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Phạm Thiên Tú và Bùi Tiến Dũng, học sinh 
Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng) 
là đồng tác giả của đề tài “Sáng tạo tranh 

nghệ thuật từ những nguyên liệu tái chế thân thiện 
với môi trường”. Từ những quận chỉ thừa, hạt cườm, 
cúc áo cũ cho đến những miếng gỗ bị bỏ đi với đủ 
loại kích cỡ... đã được hai em sáng tạo thành những 
bức tranh nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ cao. 
Phạm Thiên Tú cho biết: Chúng em thực hiện đề 
tài này từ khi còn học dưới mái trường THCS Đông 
Sơn. Thực tế môi trường hiện nay rất ô nhiễm do 
rác thải ngày càng nhiều, trong đó một số loại rác 
thải có thể tái chế thành vật dụng hữu ích cho cuộc 
sống nhưng đã bị con người bỏ đi do chưa biết tận 
dụng và chưa thấy hết giá trị của nó. Xuất phát từ 
đó, với niềm đam mê và những kiến thức về hội 
họa, chúng em đã quyết định thực hiện đề tài sáng 
tạo tranh nghệ thuật từ những nguyên liệu tái chế 
thân thiện với môi trường. Thông điệp mà chúng 
em muốn truyền tải đó chính là mọi người hãy hạn 
chế xả rác thải ra môi trường và cùng chung tay 
bảo vệ môi trường.

2 tháng là khoảng thời gian Thiên Tú và Tiến 
Dũng cùng với cô giáo của mình hoàn thành xong 
các bức tranh từ những nguyên liệu bỏ đi. Mỗi bức 
tranh đều mang những thông điệp ý nghĩa như: Trái 
đất đang bị rác thải nhựa xâm nhập, hậu quả của 
biến đổi khí hậu, ô nhiễm biển khiến rất nhiều sinh 
vật biển không còn môi trường để sinh sống... Cô 
giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Mỹ thuật, Trường 
THCS Đông Sơn cho biết: Sau khi Tú và Dũng có 
ý tưởng cho đề tài này, tôi đã cùng hai em lên kế 
hoạch và phân công công việc cụ thể. Bằng kiến 
thức chuyên môn của mình, tôi đã hướng dẫn và 
góp ý cho các em trong suốt quá trình thực hiện 
đề tài như: lên khung tranh, vẽ phác thảo, căng chỉ 
và phun sơn... để tạo thành một bức tranh hoàn 

chỉnh. Chúng tôi đã 
tận dụng rất nhiều 
chỉ thừa, cúc áo 
cũ, mặt bàn, cánh 
cửa bỏ đi... của các 
công ty may mặc 
tại địa phương để 
làm nên những bức 
tranh nghệ thuật thân 
thiện với môi trường. 
Đề tài đã vinh dự đạt 
giải ba cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên, 
nhi đồng toàn quốc 
lần thứ 18 năm 2022. 
Thầy giáo Nguyễn Duy 
Thư, Hiệu trưởng Trường 
THCS Đông Sơn cho 
biết: Để đạt được thành 
tích về KHKT, ngoài sự cố 
gắng, nỗ lực của các em học sinh phải kể đến sự 
tâm huyết, nhiệt tình, sự đồng hành của các thầy 
cô giáo trong nhà trường. Thời gian tới, nhà trường 
sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thầy và trò tiếp tục tham 
gia phong trào sáng tạo KHKT, góp phần vào thành 
tích chung của nhà trường.

Có thể nói, sáng tạo KHKT là một trong những 
hoạt động hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học. Xác 
định rõ điều đó nên Trường THPT Nguyễn Đức 
Cảnh (thành phố Thái Bình) đã tích cực hưởng ứng, 
đẩy mạnh sáng tạo KHKT và đạt được nhiều thành 
tích nổi bật. Với sự quan tâm, sát sao của Ban giám 
hiệu và các thầy cô giáo, phong trào đã tạo được 
sự hứng khởi, khơi gợi niềm đam mê học tập, sáng 
tạo KHKT trong học sinh và giáo viên nhà trường. 
Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn trường, 
người có nhiều năm gắn bó, hướng dẫn học sinh 
tham gia các cuộc thi sáng tạo KHKT chia sẻ: Ngay 
từ đầu mỗi năm học, Đoàn trường đã triển khai kế 
hoạch các cuộc thi sáng tạo KHKT các cấp tới học 
sinh toàn trường. Khi các em học sinh có ý tưởng, 
thầy cô giáo sẽ hướng dẫn, hỗ trợ thêm giúp các 
em thực hiện các dự án, đề tài. Hầu hết các đề 
tài sáng tạo KHKT của các em học sinh có tính 
ứng dụng cao trong lao động sản xuất và đời sống 
hàng ngày. Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 
2022 - 2023, mỗi khi phát động các cuộc thi sáng 
tạo KHKT, tất cả các khối lớp của Trường THPT 
Nguyễn Đức Cảnh đều có sản phẩm, đề tài dự thi, 
có lớp có từ 2 - 3 sản phẩm dự thi. Mỗi năm học, 
nhà trường đều có đề tài, sản phẩm đạt giải cao 
tại cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học 

và cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng tỉnh.

Thời gian qua, phong 
trào sáng tạo KHKT trong 
học sinh và các nhà 
trường phát triển mạnh 
mẽ, nhiều cuộc thi về 
sáng tạo KHKT được tổ 
chức trong đó cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh đã 
góp phần tạo sức lan 
tỏa, thúc đẩy phong 
trào sáng tạo KHKT 
trong các em học sinh 
phát triển. Cuộc thi 
do Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài PTTH tỉnh, Báo Thái 
Bình tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Đến nay, 
qua 5 kỳ tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 600 mô 
hình, sản phẩm của các em học sinh trong độ tuổi 
từ 6 - 18 tuổi ở các cấp học tham gia. Qua cuộc thi 
nhằm khơi dậy tiềm năng trí tuệ và phát huy tư duy 
sáng tạo của học sinh trong toàn tỉnh, giúp các em 
trau dồi kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào 
giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, qua đó 
thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo, 
ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: 
Để nâng cao chất lượng cuộc thi, thời gian tới, Liên 
hiệp Hội tiếp tục phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên 
quan tích cực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, 
khơi dậy đam mê nghiên cứu sáng tạo KHKT trong 
học sinh, thanh thiếu nhi. Phối hợp chặt chẽ với các 
phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố làm tốt 
công tác động viên, khuyến khích các trường hướng 
dẫn học sinh tham gia các cuộc thi KHKT. Đổi mới 
công tác đánh giá, chấm điểm sản phẩm mô hình 
dự thi, tích hợp công nghệ 4.0 trong các bước đánh 
giá về tiêu chí sản phẩm, bảo đảm sản phẩm dự 
thi được đánh giá công bằng, khách quan, khoa 
học. Các giải pháp sau đạt giải có thể ứng dụng, 
nhân rộng trong sản xuất đời sống, mang lại lợi ích 
cho cộng đồng và xã hội. Kịp thời tham mưu các 
hình thức động viên, tôn vinh, khen thưởng đối với 
cá nhân có sản phẩm đạt giải; khen thưởng đơn vị, 
trường học có nhiều sản phẩm đạt giải. Từ đó, kiến 
tạo các cuộc thi trở thành sân chơi trí tuệ lý thú và 
bổ ích để thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh hào hứng 
tham gia.

Sôi nổi phong trào
Sáng tạo 
khoa học kỹ thuật
TRONG THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Thu Hoài

Những năm qua, cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng được coi là sân chơi bổ 
ích để thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh 
phát huy tư duy sáng tạo và thỏa mãn niềm 
đam mê của mình. Qua đó góp phần thúc đẩy 
mạnh mẽ phong trào sáng tạo khoa học kỹ 
thuật (KHKT) trên địa bàn tỉnh.
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Gặt hái “mùa vàng”
Mỗi năm học qua đi, Trường THPT Chuyên Thái 

Bình lại có thêm những thành tích mới đáng tự hào 
trong sự nghiệp trồng người. Riêng năm học 2021 - 
2022, năm học “dấu ấn” bởi những khó khăn chồng 
chất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường 
THPT Chuyên Thái Bình vẫn triển khai hiệu quả 
các nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt - học 
tốt” và gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng từ 
chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng kết quả xuất 
sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 3 
giải nhất, đưa Thái Bình là tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc 
về số lượng giải nhất. Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, 
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình chia 
sẻ: “Mùa quả ngọt” trong năm học vừa qua sẽ là 
động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng 
giáo dục mũi nhọn nhằm tạo nên những thành tựu 
mới trong năm học 2022 - 2023. Đây cũng là nguồn 
động lực lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục khắc 
phục khó khăn, quyết tâm gặt hái nhiều giải cao tại 
kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức vào cuối 
tháng 2/2023 tới đây.

Không chỉ ghi danh ở bảng vàng trong nước, 
năm 2022 cũng ghi dấu ở đấu trường quốc tế của 
nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Riêng thành 
phố Thái Bình, có đến 26 học sinh đạt giải tại cuộc 
thi Toán quốc tế IMEC; trong đó, Trường Tiểu học 
Lê Hồng Phong có 14 học sinh đạt huy chương 
vàng, bạc, đồng cấp quốc tế. Ông Vũ Giang Lâm, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho 
biết: Năm học vừa qua là năm đầu tiên ngành giáo 
dục thành phố có học sinh tham dự cuộc thi Toán 
quốc tế. Mặc dù là lần đầu ra quân nhưng các thầy 
cô giáo và các em học sinh đã cố gắng hết mình, 
mang lại nhiều thành tích cao cho ngành giáo dục 
tỉnh nhà. Bên cạnh giải quốc tế, thành phố cũng 
có hàng trăm lượt học sinh đạt huy chương vàng, 
bạc, đồng cấp quốc gia và học sinh giỏi tỉnh, 1 sản 
phẩm khoa học đạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng cấp quốc gia. Năm học 2022 - 
2023, ngành giáo dục thành phố cũng chỉ đạo các 
nhà trường tiếp tục chú trọng, quan tâm nâng cao 
chất lượng học sinh, đặc biệt là học sinh mũi nhọn 
để duy trì và phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được 
trong năm học trước.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho 
học sinh lớp 9 và lớp 12 được tổ chức vừa qua, toàn 
tỉnh có hơn 1.000 lượt học sinh đạt giải nhất, nhì, ba 
và khuyến khích. Trường THPT Bắc Duyên Hà tiếp 
tục trở thành đơn vị xếp thứ nhất toàn tỉnh về công 
tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo Vũ 
Thị Ngân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm nay 
là năm thứ hai liên tiếp Trường đạt được thành tích 
trên với 12 giải nhất, 18 giải nhì, 15 giải ba và 13 
giải khuyến khích. Năm 2022 cũng là năm đáng nhớ 
của nhà trường khi em Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất 
sắc trở thành quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh 
Olympia. Cùng với đó, Nguyên Vũ vừa đạt giải nhất 
môn Toán cấp tỉnh. Một trong những điểm nổi bật 
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm 
nay đó là 10 trường xếp tốp trải đều ở các huyện, 
thành phố. Điều này cho thấy các địa phương trên 
địa bàn tỉnh luôn chú trọng, quan tâm, nâng cao 
chất lượng giáo dục mũi nhọn nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Yếu tố thành công
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng 

Trường THPT Chuyên Thái Bình, có rất nhiều yếu 
tố để gặt hái thành công nhưng một trong những 
yếu tố quan trọng nhất đó là khơi dậy tinh thần 
đam mê giảng dạy, sự nhiệt huyết của các thầy cô 
giáo trong trường. “Thay vì áp đặt, chúng tôi thường 
xuyên động viên, khuyến khích; khi có tâm huyết, 
giáo viên mới hết lòng để giảng dạy, truyền lửa cho 
các em học sinh dù còn gặp nhiều khó khăn” - thầy 
giáo Nguyễn Văn Dũng chia sẻ. Với những thầy cô 
và học sinh đạt được thành tích cao luôn nhận được 

sự khích lệ kịp thời của lãnh đạo ngành, lãnh đạo 
tỉnh, nhà trường và nhiều tổ chức, cá nhân. Vì thế, 
cán bộ, giáo viên và học sinh luôn phát huy tinh 
thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 
toàn trường. 

Còn đối với Trường THPT Bắc Duyên Hà, nhà 
trường phân công chuyên môn phù hợp với năng 
lực của từng người; khuyến khích, động viên giáo 
viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi; tăng cường 
hoạt động giao lưu trao đổi chuyên môn, học hỏi 
kinh nghiệm về phương pháp bồi dưỡng học sinh 
giỏi với các trường bạn. Cùng với đó, khuyến khích 
giáo viên sưu tầm tài liệu bồi dưỡng hay, tích lũy 
các đề thi học sinh giỏi để cùng trao đổi trong các 
buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc chuyên đề. Đồng 
thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo 
tham gia các lớp học nâng cao trình độ, bồi dưỡng 
theo chuyên đề. 

Tại đấu trường quốc tế, yếu tố tạo thành công 
của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố 
Thái Bình) là thường xuyên đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tổ 
chức cho học sinh tham gia nhiều sân chơi trí tuệ, 
các cuộc giao lưu với nhiều hình thức phù hợp, tạo 
điều kiện cho học sinh, giáo viên phấn đấu, khẳng 
định năng lực, bản lĩnh, tính sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các kỳ thi, 
cuộc thi đều tổ chức nghiêm túc từ khâu ra đề thi, 
sao in đề thi, coi thi, chấm thi đến việc duyệt kết 
quả thi, thanh tra thi bảo đảm khách quan, công 
bằng, đánh giá chính xác năng lực của từng học 
sinh tham gia thi. Kết quả chất lượng giáo dục mũi 
nhọn trong năm 2022 đã dần khẳng định vị trí của 
ngành giáo dục Thái Bình trong sự nghiệp giáo dục 
của cả nước. Thời gian tới, ngành tập trung đổi mới 
phương pháp, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng 
học sinh giỏi; tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức 
tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi theo hướng phát 
hiện sớm những học sinh có năng khiếu để chủ 
động trong việc tuyển chọn, ôn luyện, bồi dưỡng 
và tập huấn các đội tuyển. Trước mắt sẽ tập trung 
chỉ đạo, quan tâm, động viên, khích lệ thầy và trò 
Trường THPT Chuyên Thái Bình cố gắng ôn tập 
tốt, gặt hái được kết quả cao trong kỳ thi chọn học 
sinh giỏi quốc gia. Từ đó góp phần đào tạo nguồn 
nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho tỉnh và đất nước.

Đặng Anh

Giáo dục mũi nhọn
Một năm 
gặt hái

Trong suốt chặng đường hình thành, phát 
triển, nhiều trường học đã trở thành cái nôi 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là địa 
chỉ đỏ ươm mầm tài năng trẻ của quê hương, 
tạo dựng thương hiệu bằng chất lượng mũi 
nhọn. Trong bức tranh chung toàn tỉnh đã xuất 
hiện những tấm gương nhà giáo, học sinh ghi 
tên trên bảng vàng của đấu trường trong nước 
và quốc tế.
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Hoàng Lanh

Những người đón giao thừa muộn
Vốn được xem là nơi “đầu sóng, ngọn gió” khi 

thường xuyên tiếp nhận các ca cấp cứu, công việc 
ngày thường của các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa 
Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn bận rộn. Vào 
dịp tết, họ lại càng bận hơn bởi bệnh nhân đông, 
nhiều ca nặng. Bác sĩ Lê Hồng Đăng, Trưởng khoa 
Cấp cứu cho biết: Nếu ngày thường lượng bệnh 
nhân vào Khoa chỉ từ 120 - 130 bệnh nhân thì ngày 
tết sẽ tăng lên hơn 160 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ 
bệnh nhân tai nạn, thương tích tăng cao. Với bệnh 
nhân tai nạn thương tích phải huy động nhiều bác 
sĩ, nhân viên y tế phục vụ hơn so với bệnh nhân 
mạn tính. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các thao 
tác cho người bệnh như thở máy, duy trì hô hấp, 

tuần hoàn, cầm máu... phải được thực hiện nhanh, 
chính xác để duy trì sự sống, giúp họ vượt qua cơn 
nguy kịch, sau đó mới tiến hành xác định tổn thương 
khác. Có thời điểm tết, lượng bệnh nhân đông, chật 
kín Khoa. Ai cũng trong tình trạng nặng, cần chăm 
sóc, cấp cứu ngay. Do đó, áp lực với nhân viên y tế 
là rất lớn, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để 
cứu sống người bệnh. Mọi niềm vui riêng phải gác 
lại, cũng không ai còn thời gian để nghĩ đến khoảnh 
khắc giao thừa.

Ngay cả thời khắc giao thừa, tại các khoa như 
hồi sức tích cực không có tiếng cười, tiếng chúc 
mừng năm mới, chỉ có tiếng tít tít của máy thở, máy 
lọc máu... và những bước chân vội vã của các bác 
sĩ, nhân viên y tế khi được thông báo chỉ số sinh tồn 
của bệnh nhân giảm. Là khoa điều trị bệnh nặng, 
ngày thường, các bác sĩ, nhân viên đã khá vất vả 
bởi đa phần bệnh nhân phải chăm sóc toàn diện, 
hỗ trợ thở máy, cần theo dõi, kiểm tra sức khỏe 
liên tục thì ngày tết, lượng bệnh nhân nặng từ các 
khoa, bệnh viện khác dồn về, đội ngũ cán bộ y tế 
của khoa lại vất vả hơn rất nhiều. Cán bộ, nhân 
viên của khoa hầu như không bao giờ được nghỉ 
trọn vẹn 3 ngày tết cùng gia đình. Bác sĩ Đỗ Minh 
Dương, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Gác lại niềm vui sum 
vầy đêm giao thừa, ngày tết với chúng tôi là chăm 
sóc, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Có năm, anh 
em trong Khoa vừa chuẩn bị đón giao thừa thì lại 
có bệnh nhân diễn biến nặng, tiên lượng xấu. Lúc 
ấy mọi niềm vui phải gác lại, nhiệm vụ quan trọng 
nhất là cứu sống người bệnh. Không ai làm thay 
được phần việc của mình nên ngày tết, 40 bác sĩ, 
điều dưỡng trong Khoa phải chia thành các kíp để 
làm. Mỗi kíp trực 24 giờ. Có đêm trực tết, bệnh 
nhân bị ngưng tim hay xuất huyết tiêu hóa, Khoa 
phải huy động rất nhiều người vừa cấp cứu vừa hồi 
tim, truyền dịch máu, nâng huyết áp... giây phút ấy 
rất căng thẳng. Bằng mọi nỗ lực, chúng tôi cố gắng 
kéo dài sự sống cho người bệnh để người nhà bệnh 
nhân hưởng trọn niềm vui ngày tết.

Bệnh nhân khỏe, an toàn là niềm vui lớn nhất
Chỉ còn vài phút nữa là bước sang năm mới, 

điện thoại của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình 
vang lên, đầu dây bên kia thông tin có bệnh nhân 
bị tai nạn cần vận chuyển cấp cứu tới bệnh viện. 
Ngay lập tức, kíp trực của Trung tâm lên đường. Với 
cán bộ, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái 
Bình, điều này đã trở nên quá quen thuộc, nhất là 
vào dịp tết, lượng người cấp cứu tăng cao. Không 
có khái niệm nghỉ lễ, tết hay đón giao thừa, với họ 

cứ có bệnh nhân là lên đường. Bác sĩ Ninh Ngọc 
Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái 
Bình chia sẻ: Thường vào dịp tết, số lượng bệnh 
nhân vận chuyển cấp cứu sẽ tăng. Có ngày lên 
đến gần 70 chuyến. Thời khắc giao thừa trôi qua từ 
lúc nào không biết nữa, có kíp chưa kịp về Trung 
tâm đã lập tức quay đầu để vận chuyển ca cấp 
cứu khác. Không chỉ vận chuyển bệnh nhân trong 
tỉnh mà còn chở nhiều bệnh nhân lên tuyến trên. 
Có ca bệnh sinh non, thai mới được gần 30 tuần, 
cân nặng bé sơ sinh 700 gram, phải chuyển lên 
Bệnh viện Nhi Trung ương. Giữa mùa đông, chúng 
tôi phải giữ ấm cơ thể cho bé, bóp bóng oxy liên 
tục trong 2 giờ và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. 
Có trường hợp bác sĩ phải đưa ra quyết định can 
thiệp phẫu thuật trực tiếp tại chỗ để cứu sống người 
bệnh. Rất vui khi nhiều bệnh nhân đã được cấp 
cứu, phẫu thuật kịp thời, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 
Tết năm nay, để bảo đảm công tác vận chuyển cấp 
cứu, 6 kíp đã được bố trí trực tại Trung tâm, mỗi kíp 
gồm có bác sĩ, lái xe hoặc cả bác sĩ, điều dưỡng, lái 
xe. Trung tâm bố trí các suất ăn cho cán bộ, nhân 
viên trực trong 3 ngày lễ để bảo đảm sức khỏe.

Ngày tết, ai cũng muốn sum vầy bên gia đình 
nên Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình không 
bị quá tải. Trung bình mỗi ngày Khoa có khoảng 100 
bệnh nhân. Các trường hợp ở lại hoặc nhập viện 
đêm giao thừa chủ yếu là đẻ cấp cứu, u buồng trứng 
xoắn, dọa sảy, sảy thai... Tất bật với các ca cấp cứu, 
ca đẻ khiến các bác sĩ, nhân viên y tế cũng không 
nhớ đến không khí nhộn nhịp ngày tết song mỗi khi 
em bé sinh ra khỏe mạnh trong đêm giao thừa khiến 
họ lại ngập tràn hạnh phúc. Bác sĩ Đỗ Văn Cân, 
Trưởng khoa Đẻ cho biết: Hầu như năm nào cũng có 
bệnh nhân đẻ đúng vào thời khắc giao thừa. Chứng 
kiến giây phút thiêng liêng, hạnh phúc ấy chúng tôi 
rất xúc động. Đó cũng là động lực để chúng tôi thêm 
yêu, gắn bó với công việc của mình.

Nhiều năm không đón giao thừa ở nhà, con nhỏ 
phải gửi người thân chăm sóc nhưng các bác sĩ, 
nhân viên y tế không cảm thấy quá nặng nề bởi họ 
luôn tin yêu và trách nhiệm với nghề mình đã chọn. 
“Giữa trăm nghề tâm chọn nghề y đức, bao bộn 
bề vất vả vẫn hăng say. Sáng mãi ngọn lửa yêu 
thương khát vọng. Áo trắng tinh khôi nhiệt huyết 
dâng đời...”. Mùa xuân lớn nhất của các bác sĩ là 
cứu sống được người bệnh, nhìn thấy nụ cười, ánh 
mắt hạnh phúc từ người thân của họ. Những chiến 
sĩ áo trắng chỉ mong người dân khỏe mạnh, số 
bệnh nhân cấp cứu giảm đi và mỗi người dân hãy 
luôn quý trọng sức khỏe, tính mạng của mình, hạn 
chế uống rượu, bia để tết thêm trọn niềm vui.

ĐẾN bên người bệnh
Mang mùa xuân

Khi sắc xuân đã tràn ngập khắp mọi nẻo 
đường ngõ phố, mọi người quây quần bên 
gia đình thì tại các cơ sở khám chữa bệnh, 
các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn sát cánh, 
đồng hành cùng bệnh nhân. Tạm gác lại 
hạnh phúc riêng, họ mang niềm vui, hạnh 
phúc tới nhiều gia đình, làm ấm thêm lòng 
người ngày tết.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nặng ở 
Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
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Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội 
thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của 
tế bào này. Cao hơn việc duy trì tình yêu 

thương, họ còn là người tạo nên văn hóa gia đình. 
Làm chủ công việc, làm chủ kinh tế, các chị cũng 
biết làm đẹp cho bản thân, tự chăm sóc sức khỏe, 
tham gia phong trào dân vũ, thể dục thể thao, trở 
thành những người trẻ trung năng động. Gia đình 
chị Phạm Thị Chiệm, thôn Bình Xuân, xã Thụy 
Xuân (Thái Thụy) có 4 thế hệ cùng sống một mái 
nhà nhưng luôn hòa thuận, hạnh phúc. Theo chị 
Chiệm: Phụ nữ phải luôn chủ động trong việc tự 
trang bị kiến thức, kỹ năng cho mình để bắt nhịp với 
biến đổi của đời sống xã hội. Từ đó có những cách 
thức, những ứng xử phù hợp với các tình huống của 
cuộc sống nhằm tạo nên những nét đẹp trong văn 
hóa của gia đình mình, góp phần tạo nên những giá 
trị văn hóa xã hội.

Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từng 
bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu. Trong quá trình đó, trên mỗi đường 
làng, ngõ xóm sạch đẹp, những gia đình ấm no, tiến 
bộ hạnh phúc hay những mô hình kinh tế... đều có 
sự tham gia tích cực của người phụ nữ. Các tầng lớp 
phụ nữ trong tỉnh đã cùng với nhân dân hiến hàng 
nghìn héc-ta đất, hàng nghìn tỷ đồng làm đường 
giao thông, xây dựng các công trình theo tiêu chí 
nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Thắm, hội viên hội 
phụ nữ thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) 
cho biết: Khi được biết có chủ trương mở rộng đường 
liên xã, tôi rất phấn khởi và tự nguyện hiến 100m2 
đất. Bởi tôi cũng như các phụ nữ khác xác định rằng, 
kiến thiết quê hương không chỉ cho hôm nay mà còn 
cho cả thế hệ mai sau.

   Chiếm tới hơn 1/2 dân số và hơn 1/2 lực lượng 
lao động, phụ nữ Thái Bình không chỉ xây dựng gia 
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn 
năng động trên mọi cương vị. Trong sản xuất, kinh 
doanh, nhiều chị đã tự tin vượt qua những thách 
thức, duy trì các nghề thủ công truyền thống, du 
nhập nghề mới, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho 
hàng nghìn lao động, tăng thu nhập cho gia đình, 
xã hội. Không những vậy, các chị tiếp tục đồng 
hành với tổ chức hội hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, còn rất nhiều 
chị em đã khẳng định được vị thế của mình trên 
các lĩnh vực khác như: văn hóa, thể thao và xã hội; 
giáo dục và đào tạo; khoa học - công nghệ; y tế... 
Chị Vũ Thị Liên, tổ dân phố Văn Khôi, thị trấn Kiến 
Xương (Kiến Xương) cho biết: Năm 2012 tôi mở 
cơ sở đan giỏ, ghế, lẵng hoa thủ công xuất khẩu. 
Công việc phù hợp với những phụ nữ trung tuổi, lớn 
tuổi nên có nhiều chị em làm việc. Mong muốn của 
tôi là làm sao phát triển nghề hơn nữa, tạo việc làm, 
thu nhập cho bà con.

   Có tri thức, có thu nhập ổn định đang là chìa 
khóa vàng cho phụ nữ Thái Bình tự tin vươn lên 
trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền. Nhiều chị em đã tích cực 
tham gia và giữ những cương vị lãnh đạo trong hệ 
thống chính trị, tiếp tục thúc đẩy công tác phụ nữ 
và hoạt động của tổ chức hội phụ nữ các cấp phát 
triển. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các 
cấp tăng dần qua các nhiệm kỳ. Chị Nguyễn Thị 
Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng 

định: Xây dựng người phụ nữ thời đại mới với khát 
vọng vươn lên và hội nhập sâu hơn là nhiệm vụ mà 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang triển khai tới các 
cấp hội. Theo đó, tiêu chí đối với người phụ nữ thời 
đại mới sẽ không chỉ là có tri thức, có đạo đức, có 
sức khỏe, mà có cả trách nhiệm với bản thân, gia 
đình, xã hội và đất nước. Việc phụ nữ tham gia, giữ 
các chức vụ trong hệ thống chính trị là một trong 
những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị 
thế của phụ nữ trong xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy 
bình đẳng giới và thực thi các quyền con người. Dù 
ở cương vị công tác nào, chị em đều phát huy tinh 
thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, được đồng 
nghiệp và nhân dân tin yêu, quý mến.

Người phụ nữ Việt dù truyền thống hay hiện đại, 
tựu trung lại vẫn luôn đề cao tấm lòng bao dung, 
nhân ái, vị tha. Đó là một phần làm nên chân dung 
tâm hồn, cốt cách, giá trị người phụ nữ Việt xuyên 
suốt lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. 
Những nhịp đập yêu thương được kết nối bởi phụ 
nữ, lan tỏa đến đông đảo tổ chức, cá nhân, góp 
phần viết nên nhiều câu chuyện đẹp, truyền cảm 
hứng. Như chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã giúp 422 
trẻ em mồ côi trong tỉnh với tổng số tiền hơn 847 
triệu đồng; trong năm 2022 cũng đã có 42 hội viên, 
phụ nữ được xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền 
hơn 1,4 tỷ đồng. Em Phạm Tấn Phước, thôn Trần 
Phú, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Từ nhỏ đã 
không có mẹ bên cạnh, bố em cũng đã mất. Được 
các cô phụ nữ nhận đỡ đầu, em rất xúc động vì em 
có thêm những người mẹ, được tiếp sức đến trường. 

Sự cổ vũ, động viên 
của các mẹ đỡ đầu 
giúp em thêm vững 
bước trong cuộc 
sống.

Nếu ví mỗi người 
phụ nữ là bông hoa 
đẹp, thì mỗi bông hoa 
lại chọn cách “rực 
rỡ, tỏa hương” khác 
nhau. Dù làm việc ở 
nhiều ngành, nghề 
song với sự tự tin, nỗ 
lực không ngừng, phụ 
nữ Thái Bình không 
chỉ góp mặt làm đẹp 
thêm “vườn hoa” phụ 
nữ Việt Nam mà còn 
trực tiếp đóng góp vai 
trò quan trọng vào sự 
phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

“Bông hồng”Thời đại mới
Xuân Phương

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, 
giữ nước và xây dựng, phát triển quê hương 
luôn có đóng góp lớn của phụ nữ Việt Nam nói 
chung, phụ nữ Thái Bình nói riêng. Họ tự tin 
tỏa sáng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tạo dựng 
nên truyền thống: Anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang và nay là Tự tin, tự trọng, trung 
hậu, đảm đang.

Đường hoa phụ nữ xã Độc Lập (Hưng Hà).
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Phương Chi

Tuổi trẻ là tuổi của hoài bão, ước mơ và khát 
vọng cống hiến sức mình. Không cần phải là 
những hành động quá lớn lao hay cao vời, 

các bạn trẻ ý thức được trách nhiệm xây dựng và 
phát triển đất nước từ những điều nhỏ nhất nhưng ý 
nghĩa mỗi ngày. Đó chính là nguồn lực, động lực to 
lớn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh, hùng cường. 
Tuổi trẻ xông pha bởi họ là tương lai của đất nước. 
Thời kỳ chiến tranh, thanh niên nào cũng có  khát 
vọng cháy bỏng là được đi vào những vùng ác liệt 
nhất, gian khổ, khó khăn nhất để đánh giặc. Bởi 
thế, Thái Bình đã có gần 52.000 người con đã anh 
dũng hy sinh ở tuổi tươi đẹp nhất.

Dù trong hoàn cảnh thế nào, thời chiến cũng 
như thời bình, tuổi trẻ vẫn luôn xung kích đi đầu. 
Đặc biệt, mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, 
tuổi trẻ sẵn sàng có mặt giúp đỡ nhân dân. Trong 
đại dịch Covid-19, hàng nghìn y bác sĩ, thanh niên 
các lực lượng sẵn sàng tình nguyện lên tuyến đầu 
chống dịch. Tại khu cách ly, các chốt phòng, chống 
dịch luôn thấy bóng áo xanh tình nguyện; là hình 
ảnh tri thức trẻ bằng khả năng, kiến thức của mình 
nghiên cứu sản phẩm dung dịch sát khuẩn, buồng 
khử khuẩn... giúp cho công tác phòng bệnh; là 
những bạn trẻ ngày đêm kêu gọi ủng hộ nguồn lực 
cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đó là 
những hình ảnh đẹp thuyết phục để chứng minh 
cho khát vọng của giới trẻ. Từng xung phong tham 
gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Thành phố 
Hồ Chí Minh (năm 2021), em Nguyễn Thị Thành 
Nguyện, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái 
Bình cho biết: Mang trong mình nhiệt huyết, đam 
mê, khát khao được cống hiến của tuổi trẻ và hành 
trang làm nghề của những cán bộ y tế trẻ tương 
lai, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình luôn học 
hỏi, cống hiến, trau dồi tâm - đức để chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng được tốt.

Niềm tự hào sâu sắc về lớp lớp nhân tài đã trở 
thành một trong những yếu tố quan trọng khơi 
nguồn, dẫn mạch sự học ở Thái Bình. Phát huy 
truyền thống ấy, ngày nay Thái Bình là địa phương 
có phong trào học tập phát triển mạnh mẽ. Học 
sinh Thái Bình vẫn giữ vững truyền thống hiếu học, 
học giỏi. Hàng năm, Thái Bình ghi nhận và biểu 
dương nhiều học sinh có thành tích xuất sắc trong 
các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp 
tỉnh, cấp quốc gia. Em Đặng Lê Nguyên Vũ, học 
sinh lớp 12 Trường THPT Bắc Duyên Hà là một 
trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Xuất 
sắc vượt qua các phần thi, Đặng Lê Nguyên Vũ đã 
trở thành quán quân chương trình Đường lên đỉnh 
Olympia năm thứ 22. Nhà vô địch của Đường lên 

đỉnh Olympia 2022 khẳng định sẽ không để bản 
thân ngủ quên trên chiến thắng và muốn tiếp tục 
đạt được nhiều thành tích lớn hơn trong tương lai. 
Nguyên Vũ cho biết: Thái Bình đang đẩy mạnh phát 
triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Em có 
một khát vọng, ước mơ lớn là sẽ trở thành người 
khởi nghiệp thành công về công nghệ. Em mong 
với những công trình, sản phẩm công nghệ bản 
thân sáng tạo ra, sẽ tham gia công cuộc chuyển 
đổi số để thúc đẩy quá trình phát triển nhanh của 
đất nước, góp phần thay đổi quê hương, giúp người 
dân có cuộc sống tốt hơn.

Khởi nghiệp đã và đang trở thành làn sóng 
mạnh mẽ, mang theo khát vọng của giới trẻ. Chặng 
đường ấy không “rải hoa hồng” và luôn ẩn chứa 
nhiều khó khăn, thách thức này không làm người 
trẻ nản chí, ngay cả khi thất bại, họ vẫn đứng dậy 
để tiếp tục hiện thực giấc mơ. Với tấm bằng kỹ 
sư cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Lê Đức 
Tân, xã Tân Hòa (Vũ Thư) đã từng trắng tay, thua 
lỗ nặng nề khi nhận thầu các công trình. Dẫu vậy, 
ước mơ lập nghiệp ngay tại quê đã thôi thúc vợ 
chồng anh mở Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến 
Đạt chuyên sản xuất thực phẩm gia vị. Hai năm 
gần đây Công ty đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng. 
Anh Tân cho biết: Tôi luôn khát khao đóng góp 
sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Muốn vậy, tôi chủ động, sáng tạo nghiên 
cứu, mạnh dạn thực hiện các cải tiến, giải pháp vận 
hành nhằm tối ưu nhà máy, giảm thiểu tiêu hao, 
bảo đảm việc sử dụng năng lượng hiệu quả đi đôi 
với các giải pháp tăng công suất. Phấn đấu đến 
năm 2025, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 7.200 
tấn và doanh thu sẽ cán đích 100 tỷ đồng. 

Còn mong muốn của chị Mai Thị Tươi, Phó Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp 
Toan Vân (cá nhân được nhận giải thưởng Lương 
Định Của năm 2021) là luôn tạo được việc làm và 
nâng cao đời sống cho nhiều người lao động, nhất 
là lao động nông thôn; tạo nhiều sản phẩm, dịch 
vụ tốt, đạt thương hiệu quốc gia và quốc tế, đóng 
góp các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chị Tươi chia 
sẻ: Lẽ sống của tôi là cống hiến. Tôi chung tay xây 
dựng mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, góp 
phần làm rạng danh thế hệ trẻ Việt Nam, sánh vai 
với thanh niên trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thế hệ trẻ hôm nay, lý tưởng cách mạng, tinh 
thần cách mạng vẫn hừng hực như bao thế hệ đi 
trước; họ tràn đầy khát vọng, giỏi ngoại ngữ, luôn 
xung kích tham gia và có mặt trên nhiều trận tuyến. 
Họ mang sứ mệnh hiện thực hóa mục tiêu xây 
dựng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách 

mạng, có ý chí tự cường, có đạo đức trong sáng, lối 
sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, có ước mơ, hoài 
bão, có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, 
làm chủ khoa học - công nghệ, chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế.

Khát vọng 
cống hiến 

Khát vọng ở từng độ 
tuổi có thể khác nhau, 
nhưng đã là người dân 
của đất Việt ai cũng có 
Tổ quốc, ai cũng có khát 
vọng đóng góp, cống 
hiến cho đất nước. Đây 

cũng là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ qua công việc, 
qua nghiên cứu khoa học, rèn luyện chiến đấu... Các bạn 
thanh niên sẽ tìm ra cách để mình lớn hơn, khỏe mạnh, thú 
vị hơn, đóng góp, chia sẻ cho cộng đồng nhiều hơn. Chính 
sự lớn mạnh của mỗi cá nhân thông qua sự chia sẻ cho 
cộng đồng, đóng góp cho đất nước, tạo những giọt nhỏ cho 
dòng chảy chung để quê hương, đất nước ngày càng phồn 
vinh, hạnh phúc.

Khẩu hiệu hành động 
của đại hội đoàn các cấp 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 
có thành tố đầu tiên là 
“Khát vọng” nhằm biểu 
thị quyết tâm chính trị 
của tuổi trẻ trong thời 

kỳ mới khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến, ra sức 
phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm 
thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khát vọng 
cống hiến cũng không nhất thiết phải trở thành những 
con người vĩ đại, với đỉnh cao trong học tập, nghiên cứu 
khoa học, mà đơn giản là thái độ sống vì mọi người, vì cộng 
đồng, vì cái chung. Những việc làm nhỏ, giản dị cũng có 
thể lan tỏa điều tốt đẹp.

Ông HOÀNG CÔNG ÁNH
Nguyên Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Anh VŨ MẠNH HOÀNG
Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình
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Nguyễn Văn Tình
Học viện Hải quân

TRƯỜNG SA SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
48 năm trôi qua, mỗi lần nhắc đến, ánh mắt của 

những lính đầu tiên ra giải phóng Trường Sa không 
khỏi rưng rưng xúc động. Những ngày đầu đặt chân 
đến nơi đây, đảo vẫn còn rất hoang sơ, ít cây cối, 
nhưng hải âu, mòng biển, ó biển... thì nhiều vô số, 
gặp người chúng chẳng buồn bay. Chim biển đẻ 
trứng dày đặc trong lớp cỏ, bãi cát. Bộ đội đi tuần 
quanh đảo không còn chỗ đặt chân, nếu không lại 
phải giẫm lên trứng và chim non mới nở. Trường 
Sa Lớn cây sâm đất có khá nhiều, mọc kín cả đảo. 
Nam Yết có dừa, bàng vuông. An Bang, Sinh Tồn 
gần như không có cây cối. Đảo An Bang chim ó 
biển, vích rất nhiều, chúng đẻ trứng ngay trên các 
bãi cát. Trên đảo Song Tử Tây có mười cây dừa 
và vô số cây dại. Các công trình trên các đảo chủ 
yếu là hầm, công sự phủ cát, gác tôn, mặt đất dày 
đặc phân chim... Ngày ấy, thức ăn của bộ đội ngoài 
khẩu phần lương khô còn cải thiện thêm đủ loại hải 
sản, rong biển, trứng chim. Nước ngọt được ví quý 
như máu. Thiếu rau xanh và nước ngọt khiến nhiều 
người cảm thấy cồn cào nhớ đất liền.

Huyện Trường Sa bao gồm toàn bộ quần đảo 
Trường Sa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về mặt quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế biển, có 
trữ lượng nguồn tài nguyên khá lớn, phong phú, 
đa dạng như trữ lượng hải sản, năng lượng biển... 
Do vậy, ngay từ những ngày đầu giải phóng, ta đã 
bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng, củng cố các 
đảo. Để có được một thế đứng Trường Sa hôm nay, 
có rất nhiều lớp người đã đổ máu xương, mồ hôi, 
công sức. Những người lính Trung đoàn công binh 
83 (nay là Lữ đoàn 83) nhiều năm làm nhiệm vụ 
xây dựng đảo. Hàng trăm tốp công binh và các lực 
lượng ra đảo cắm mốc chủ quyền, xây dựng đảo 
chìm, các hạng mục công trình chiến đấu, sinh 
hoạt cho bộ đội. Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, 
lính công binh cho tập kết vật liệu lên các đảo, thời 
gian các tháng còn lại thời tiết khắc nghiệt do áp 
thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc gây khó khăn 
cho việc vận chuyển. Việc xây dựng các công trình 
trên đảo trong điều kiện thời tiết sóng gió khắc 
nghiệt, quá trình thi công phụ thuộc vào con nước 
thủy triều, thi công các hạng mục dưới nước đặc 
biệt là nước biển gặp vô vàn khó khăn. Tàu vận 
tải không thể áp sát bờ, vật liệu chuyển từ tàu vào 
đảo chỉ có xuồng và đôi vai người lính. Lính công 
binh, quần cộc, đầu trần, chân đạp đá san hô sắc 
nhọn, vác đá bầm vai xây kè chắn sóng. Bên cạnh 
sự hy sinh thầm lặng của những người lính, có rất 
nhiều con người tâm huyết gắn bó, đóng góp sức 
mình cho diện mạo mới ở Trường Sa. Anh Cao Văn 
Giáp, Phó Chủ tịch đầu tiên của xã đảo Sinh Tồn 
cho biết: Tôi có 5 năm gắn bó với đảo, vừa đảm 
nhiệm công tác chính quyền vừa là thầy giáo và 
cũng là một người lính bảo vệ đảo. Nhìn gương mặt 
khắc khổ, nước da đen cháy, mái tóc xơ cứng mới 
hiểu hết nỗi vất vả không thể kể hết về anh. Chị 
Hoàng Thị Lệ Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa là người có gần 
mười năm gắn bó với Trường Sa. Từ năm 2013, sau 
chuyến đi Trường Sa, chị luôn trăn trở cần phải làm 
những việc thiết thực hơn để góp phần vơi bớt khó 
khăn cho quân và dân ngoài đó. Như một nhịp cầu 

9 giờ ngày 29/4/1975, cờ giải phóng tung bay trên đảo Trường Sa. Quân chủng Hải 
quân cùng lực lượng thuộc Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiến công giải 
phóng quần đảo Trường Sa.

Trường Sa
HÔM NAY
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chị đã kết nối một số tỉnh, doanh nghiệp, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh đóng góp những món quà thiết 
thực, ý nghĩa hỗ trợ các đảo huyện Trường Sa. Chị 
cũng chính là người có công trong việc nghiên cứu, 
tìm hiểu các giống cây, vật nuôi đưa ra trồng thành 
công ngoài Trường Sa: vịt biển, máy ấp trứng, phù 
hợp với điều kiện chăn nuôi trên diện tích nhỏ, con 
giống thiếu, cung cấp con giống tại chỗ; vịt biển 
sống kiếm ăn được trên nước mặn. Cây tra, phi lao, 
hoàng yến, chùm ngây, đậu biếc... đã được lần lượt 
đưa ra Trường Sa, những loại cây này đã phát triển 
tốt, cho thu hoạch, phù hợp với môi trường nước 
mặn, khô hạn trên các đảo Trường Sa. Tạo cảnh 
quan, gây dựng hệ sinh thái, môi trường trong lành 
cho các đảo. Đặc biệt, sau gần 10 năm, kiên trì 
đưa cây giống ra Trường Sa đã chứng minh những 
cây xanh trồng trên các đảo là phù hợp, cây phát 
triển tốt.

TRƯỜNG SA HÔM NAY
Đến Trường Sa hôm nay, rất nhiều công 

trình hạ tầng tại các đảo đã được tôn 
tạo, xây dựng khang trang, kiên cố. Hệ 
thống nhà ở, đường bê tông, hệ thống 
điện bằng năng lượng sạch từ sức 
gió và mặt trời, bể chứa nước ngọt, 
hệ thống trạm phát sóng FM, hệ 
thống thông tin liên lạc Viettel, 
visat... thông suốt từ đất liền 
ra đảo đã thay đổi đời sống 
vật chất và tinh thần của quân 
dân trên đảo. Từ đất liền đã 
kết nối cầu truyền hình, 
cầu truyền thanh trực 
tuyến đến các đảo. Giao 
thông đi lại với đất liền 
có phương tiện đường 
biển, huyện đang 
phát triển phương 
tiện hàng không. 
Trụ sở làm việc của 
UBND các xã, thị trấn 
được xây dựng, sửa 
chữa và trang bị cơ 
sở vật chất, phương 
tiện làm việc cơ bản. 
Các đảo được trang 
bị xuồng có sức cơ 
động nhanh, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và nhiệm 
vụ cứu hộ cứu nạn, đánh bắt hải sản. Quần đảo có 
4 âu tàu tại Song Tử Tây, Đá Tây, Trường Sa và 
Sinh Tồn với sức chứa hàng trăm tàu công suất lớn; 
các trạm dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, 2 làng chài 
là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt xa 
bờ. Các cơ sở hậu cần nghề cá đã giúp hàng nghìn 
lượt tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản các 
tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, 
Khánh Hòa... đến nghỉ ngơi, tránh trú giông bão. 
Tàu bảo đảm hậu cần nghề cá, được cấp miễn phí 
nước ngọt, lương thực, thực phẩm, y tế, mua nhiên 
liệu, sửa chữa tàu thuyền... Quần đảo có 9 ngọn 

hải đăng, được cơ quan thủy đạc quốc tế công 
nhận do Việt Nam thiết lập và duy 

trì, bảo đảm hàng hải, giúp tàu 
thuyền định hướng và xác định 

vị trí; 2 trạm khí tượng hải văn 
quan trắc và phát báo quốc 
tế, là con mắt báo bão sớm 

nhất cả nước, bảo đảm phòng, 
chống thiên tai trên biển. Các công trình 
như trụ sở HĐND và UBND xã, thị trấn, 
nhà ở, các trường học, bệnh xá, 9 ngôi 
chùa, công viên, tượng đài, đài tưởng 
niệm liệt sĩ, nhà văn hóa, khu vui chơi 

giải trí, thể thao... được tôn 
tạo, xây mới khang trang, 

đáp ứng nhu cầu cơ 
bản đời sống của quân 
và dân trên đảo. Các 

xã, thị trấn có 3 trường 
tiểu học, giáo viên đảm 
nhiệm dạy các lớp từ 

mẫu giáo đến các 
lớp tiểu học. 
Hàng năm 
tổ chức 
bồi dưỡng, 
chỉ đạo 
giáo viên 
dạy học 
theo chuẩn 

kiến thức, 
kỹ năng, phù 

hợp với trình độ 
học sinh và điều 
kiện dạy học. Chất 
lượng giáo dục và 
lực học của học 

sinh khá vững chắc, kết quả kiểm tra đánh giá hàng 
năm học sinh đều đạt khá, giỏi, 100% các cháu vào 
bờ học tiếp đều theo kịp chương trình và đạt lực 
học khá, giỏi. Khu dân cư trên đảo được thiết kế 
đẹp, thoáng mát với vườn rau, khu chăn nuôi, tivi kỹ 
thuật số, đầu video, tủ lạnh... Chăm sóc sức khỏe 
cho quân và dân được cải thiện rõ rệt qua các năm. 
Quần đảo có 10 trạm y tế và các tổ quân y với đội 
ngũ thầy thuốc có tay nghề cao từ các bệnh viện, 
viện trong nước bảo đảm phòng, chống dịch bệnh 
và được đầu tư trang thiết bị và nhiều loại thuốc. 
Hàng tháng lực lượng quân y tổ chức khám chữa 
bệnh cho cán bộ, nhân dân theo định kỳ, trẻ em 
dưới 5 tuổi không bị suy dinh dưỡng. Ngoài những 
ca bệnh khó đòi hỏi phải có đủ dụng cụ vật chất y 
tế đặc biệt và kết nối từ đất liền chữa trị, hầu hết 
các đảo nổi có thể giải quyết những ca bệnh cho 
nhân dân và ngư dân khi gặp nạn. Nhà tưởng niệm 
Bác Hồ là công trình lưu niệm đặc biệt được xây 
dựng khang trang tại thị trấn Trường Sa; 2 bảo tàng 
3D tại thị trấn Trường Sa và xã Song Tử Tây, 1 nhà 
truyền thống tại đảo Nam Yết, 23 nhà văn hóa đa 
năng tại các đảo chìm cùng nhiều sân bóng đá, 
bóng chuyền với một số dụng cụ tập luyện thể thao 
đa năng phục vụ cơ bản các hoạt động tập luyện và 
giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các di 
sản văn hóa được trùng tu, tôn tạo và phát huy giá 
trị như: 2 bia chủ quyền di tích lịch sử cấp quốc gia 
tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, 9 ngôi chùa 
được tôn tạo và đã có các sư trụ trì. 4 cây di sản 
Việt Nam được xác lập tại các đảo. Cây xanh và 
hoa đã được đưa ra trồng trên tất cả các đảo, được 
chăm sóc cẩn thận, tạo cảnh quan môi trường thiên 
nhiên tươi đẹp, là niềm vui, sức sống của quân và 
dân tại các đảo.

Huyện Trường Sa với vị trí quân sự chiến lược 
quan trọng của Tổ quốc, có vai trò đặc biệt và ý 
nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền 
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước trên 
khu vực Biển Đông. Trong tình hình hiện nay, phát 
triển huyện Trường Sa vững chắc là yêu cầu cấp 
thiết và thường xuyên của tỉnh Khánh Hòa và cả 
nước. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 
của Bộ Chính trị xác định: “Tổ chức thực hiện hoạt 
động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển 
ngư nghiệp để phát triển huyện đảo Trường Sa 
trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên 
biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, 
góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc”. Quần đảo Trường Sa cách xa đất 
liền, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, tuy còn nhiều 
khó khăn song được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, các cấp chính quyền và bao công sức, tình 
cảm của nhân dân cả nước, diện mạo Trường Sa 
hôm nay đã thay đổi và phát triển không ngừng. 
Quân và dân Trường Sa luôn tiếp nối truyền thống 
của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết một lòng, 
quyết tâm bảo vệ, gìn giữ và phát triển kinh tế - xã 
hội các đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam 
trên quần đảo Trường Sa.

Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng! Sau 48 năm, 
nơi ấy đã có rất nhiều đổi thay kể từ khi những 
người lính đầu tiên của Đoàn C75 đặt chân lên giải 
phóng các đảo. Và, hơn tất thảy, có một Trường Sa 
được xây dựng vững chắc trong lòng mỗi người con 
đất Việt.

Đảo Nam Yết.
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Vừa xong cuộc họp giao ban, Thiếu tá Phạm 
Văn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện 
Quỳnh Phụ lại cùng đồng đội khẩn trương 

xuống địa bàn để kiểm tra, đôn đốc công tác bảo 
đảm an ninh trật tự (ANTT). Hòa cùng dòng người 
tấp nập giữa phố phường những ngày giáp tết, 
đâu đó trong các anh cũng có chút chạnh lòng khi 
nghĩ về gia đình, người thân song những nỗi niềm 
như thoáng qua để dành toàn tâm, toàn ý với công 
việc. Vì hạnh phúc của nhân dân, giữa thời bình, 
máu của các chiến sĩ công an vẫn đổ. Ít người biết 
được, năm 2005 Thiếu tá Phạm Văn Quyền lúc 
đó đang công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, 
trong một lần phát hiện và truy đuổi phạm nhân 
trốn trại, anh đã bị đối tượng điên cuồng chống trả 
bằng dao tự chế. Với tinh thần kiên quyết tấn công 
trấn áp tội phạm, đối tượng đã bị khống chế và bắt 
giữ song anh vĩnh viễn mang trên người thương 
tật 21%. Đôi lúc trái gió trở trời, những vết thương 
lại âm ỉ tái phát song trở thành động lực giúp anh 
thêm vững vàng, bồi đắp thêm ý chí quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ của người thương binh Công 
an nhân dân. Suốt quãng thời gian 20 năm công 
tác trong ngành, chưa một lần Thiếu tá Phạm Văn 
Quyền được đón tết cùng gia đình. Ngay trong 
những ngày tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang 
cận kề, anh vẫn thường xuyên bám tuyến, bám 
địa bàn cơ sở, chỉ đạo các đơn vị tích cực thực 
hiện “4 cùng”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương trực tiếp đến từng gia đình để tuyên 
truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm 
các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
pháo; nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm. Công việc dẫu bận rộn 
nhưng Thiếu tá Phạm Văn Quyền và đồng đội vẫn 

cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần công sức 
của mình cho sự bình yên của quê hương.

“Phòng không nghỉ tết”, đó là cách Đại úy Trần 
Quang Huynh, Giám định viên tư pháp, Phòng Kỹ 
thuật Hình sự (KTHS), Công an tỉnh nói về đơn vị 
mình trong dịp tết. Với cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
KTHS, tết là ở hiện trường bởi khi có vụ việc xảy 
ra họ đều có mặt sớm nhất để khám nghiệm, thu 
thập, bảo quản các tang chứng, vật chứng và dấu 
vết của vụ án, giúp cơ quan điều tra có đủ cơ sở 
để điều tra truy tìm thủ phạm. Không trực tiếp đấu 
tranh trực diện với các loại tội phạm nhưng những 
công việc thầm lặng mà lực lượng KTHS đã và 
đang ngày đêm đối mặt cũng không kém phần 
cam go và nguy hiểm.

Trong màn sương lạnh, nhấp chén trà xuân, 
Đại úy Trần Quang Huynh chia sẻ về kỷ niệm 
không thể quên khi cả phòng cùng đón tết tại 
hiện trường vụ án. Ngày 28/1/2017, tức mùng 1 
tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhận được thông tin 
về cái chết chưa rõ nguyên nhân của một công 
dân ở xã Thái Thọ (Thái Thụy), lực lượng KTHS 
được tập hợp triển khai xuống hiện trường làm 
nhiệm vụ. Nạn nhân là bà Đ.T.L, 65 tuổi, người địa 
phương, sống độc thân, nghi vấn bất cẩn khi sử 
dụng điện dẫn đến tử vong. Bằng các biện pháp 
nghiệp vụ, thông qua công tác khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng 
kết luận nạn nhân tử vong không phải do điện 
giật mà có tác động của ngoại lực gây tắc nghẽn 
đường thở. Lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định 
thành lập Ban chuyên án với sự tham gia của gần 
100 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Áp lực, khó 
khăn đè nặng song trách nhiệm trước nhân dân và 
nạn nhân là động lực để lực lượng công an quyết 
tâm phải nhanh chóng đưa hung thủ của vụ án 
ra ánh sáng. Qua quá trình khoanh vùng, sàng 
lọc hàng trăm đối tượng, trước những chứng cứ 
khoa học xác đáng và lập luận đanh thép của cơ 
quan điều tra, thủ phạm của vụ án là Dương Văn 
Thà, hàng xóm sát vách nhà bà L đã ra tay sát hại 
nạn nhân vô tội chỉ vì cơn thù tức cá nhân. Khi kẻ 
thủ ác được đưa ra ánh sáng cũng là lúc kết thúc 
quãng thời gian nghỉ tết, cán bộ, chiến sĩ Phòng 
KTHS lại nhanh chóng sắp xếp việc riêng trở lại 
với guồng quay của công việc thường ngày. “Sau 
hồi chuông điện thoại có thể là một vụ tai nạn giao 
thông nghiêm trọng, một vụ án mạng, cháy nổ... 
cần lực lượng KTHS khẩn trương đến hiện trường. 
Những ngày tết, cán bộ, chiến sĩ công an phải 
làm việc nhiều hơn, căng thẳng hơn, được đón 

tết cùng gia đình là điều không thể nhưng chúng 
tôi hiểu đó là nhiệm vụ cao cả, vinh quang mà 
Đảng và nhân dân giao phó. Nhân dân được đón 
tết an toàn, bình yên cũng là niềm vui tết muộn 
với những người chiến sĩ công an” - Đại úy Trần 
Quang Huynh chia sẻ.

Những cán bộ, chiến sĩ như Thiếu tá Phạm Văn 
Quyền, Đại úy Trần Quang Huynh cùng bao người 
chưa kịp nhớ mặt, biết tên đã góp hương thầm vào 
vườn hoa chiến công của lực lượng Công an Thái 
Bình trong năm 2022. Với phương châm "Phòng 
ngừa tốt, khám phá nhanh, kiên quyết đấu tranh 
đẩy lùi tội phạm”, Công an tỉnh đã tập trung thực 
hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm 5% tội 
phạm về trật tự xã hội; phạm pháp hình sự giảm 
12,7%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 85,91% (vượt 
10,91% chỉ tiêu giao), án rất nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lực lượng công an 
liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm 
trọng, phức tạp, đường dây, ổ nhóm tội phạm về 
hình sự, kinh tế, ma túy, được cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân đánh giá cao... Qua đó, triệt xóa 
42 đường dây, ổ nhóm tội phạm; bắt, vận động 
51 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 121 vụ/142 đối 
tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, 
tham nhũng; bắt 429 vụ/629 đối tượng mua bán, 
tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... 
Cùng với đó, thành tích đạt được trên tất cả các 
mặt công tác đã có 1.284 tập thể, cá nhân thuộc 
lực lượng Công an Thái Bình được các cấp tuyên 
dương, khen thưởng.

 “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui 
chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ 
sống”, mỗi dịp tết Nguyên đán, người dân lại quen 
với hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an 
tỉnh được tăng cường, phối hợp bảo đảm ANTT; 
thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; 
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham 
gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm... trên 
địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, lực lượng công an đã 
góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân 
bảo đảm tuyệt đối ANTT, trật tự an toàn xã hội 
trong dịp tết Nguyên đán, giữ vững thành tích 10 
năm liên tục Thái Bình không có đốt pháo nổ trái 
phép trước, trong và sau giao thừa...

Bao cán bộ, chiến sĩ công an đành lỗi hẹn với 
những ngày tết sum vầy; sự đóng góp, hy sinh 
thầm lặng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân 
như cánh én góp thêm những mùa xuân trường 
tồn cho đất nước.

Những người 
đón tết muộn

Trịnh Cường

Khi mọi người, mọi nhà đang sum họp, 
quây quần bên nhau tận hưởng hương vị và 
niềm vui của ngày tết đoàn viên cũng là lúc 
các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh gác lại hạnh 
phúc riêng lên đường làm nhiệm vụ, góp phần 
giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho 
nhân dân.
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Minh Hưng

Ấm áp
tình quân dân

Run run đón chúng tôi trên thềm nhà, bà 
Ngô Thị Lượng, xã Tân Học (Thái Thụy) 
không giấu được niềm vui khi được ở trong 

ngôi nhà mới. Nhà neo đơn, bà Lượng nuôi cháu 
Vũ Đức Minh từ lúc 4 tuổi, hoàn cảnh khó khăn lại 
thương bà già yếu, Minh đã sớm đi làm kiếm tiền 
trang trải cuộc sống. Mùa tuyển quân năm 2022, 
dù thương cháu chưa đủ tuổi nhưng bà Lượng vẫn 
động viên Minh viết đơn tình nguyện xung phong 
thực hiện nghĩa vụ quân sự bởi bà luôn tin tưởng 
môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành 
hơn trong cuộc sống. Sau khi biết được hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn của gia đình, Ban CHQS huyện 
Thái Thụy đã khảo sát, kêu gọi các mạnh thường 
quân quyên góp, ủng hộ, tu sửa lại ngôi nhà đã 
nhiều năm xuống cấp trầm trọng. Quá trình xây 
dựng, LLVT địa phương đã tích cực giúp đỡ, hỗ 
trợ về nhân lực, phương tiện, ngày công lao động 
để giảm bớt chi phí cho gia đình. Ngôi nhà được 
tu sửa với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó 
Ban CHQS huyện kêu gọi quyên góp 85 triệu 
đồng, trực tiếp hỗ trợ ngày công với giá trị hơn 
10 triệu đồng. Ngôi nhà được bàn giao vào tháng 
1/2022 trong tình cảm ấm áp của quân đội, cấp 
ủy, chính quyền và nhân dân địa phương như chia 
sẻ, động viên Vũ Đức Minh thêm vững tâm hoàn 
thành nhiệm vụ. Công trình mái ấm tình thương 
thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ tân binh có hoàn cảnh 
khó khăn của Ban CHQS huyện Thái Thụy nhận 

được sự ghi nhận và lan tỏa những hiệu ứng tích 
cực từ hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. 
Bà Ngô Thị Lượng chia sẻ: Bao nhiêu năm ở ngôi 
nhà dột nát, nay về già có chỗ ra vào mà không 
phải lo mưa, bão. Không có các chú bộ đội thì 
biết đến bao giờ gia đình tôi mới có cơ ngơi khang 
trang như thế này. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Tết 
này dù cháu đang đóng quân ở xa song trong lòng 
tôi luôn thấy vui và ấm áp bởi trong nhà vẫn đầy 
đủ quất đào, quà tết và tình cảm của bà con hàng 
xóm láng giềng, chính quyền địa phương và Ban 
CHQS huyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, 
động viên.

Ngôi nhà tình nghĩa được Bộ CHQS tỉnh khánh 
thành và bàn giao cho bà Khiếu Thị Kim Cúc, thôn 
Bắc Sơn, xã Tự Tân (Vũ Thư) vào giữa những ngày 
tháng 7/2022 như thêm thể hiện sự tri ân của cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với các anh hùng, liệt sĩ và 
gia đình chính sách đã hy sinh vì nền độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Chồng bà Cúc là liệt sĩ Trần Tuấn 
Khanh hy sinh tháng 5/2018 khi đang làm nhiệm vụ 
rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình. Sau khi chồng 
hy sinh, bà Cúc một mình nuôi 2 con nhỏ, hoàn 
cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp. Cán bộ, chiến sĩ 
Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ 80 triệu đồng, 
bà Cúc huy động thêm các nguồn lực, đầu tư tổng 
kinh phí 320 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mái 
bằng 1 tầng, diện tích 65m2, có công trình phụ trợ 
khép kín, bảo đảm an toàn và thuận lợi sinh hoạt. 
Bà Cúc xúc động chia sẻ: Chồng tôi không may 
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là một mất mát lớn 
đối với gia đình và đơn vị. Song gia đình được bảo 
đảm đầy đủ chế độ, chính sách, luôn nhận được sự 
quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần 
của cán bộ, chiến sĩ LLVT, qua đó đã giúp chúng 
tôi cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên 
trong cuộc sống.

Bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, Bộ 
CHQS tỉnh đã phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh 
hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; thăm, tặng 
quà đối tượng chính sách và người có công với 
cách mạng nhân dịp lễ, tết; tặng sổ tiết kiệm; thăm 
viếng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức 
khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, điều trị bệnh 
cho các đối tượng chính sách, người dân khó khăn 
nhân các hoạt động huấn luyện dã ngoại, tổ chức 
tết thắm tình quân dân...

Trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 
thăm, tặng quà 61 tập thể, trên 1.600 cá nhân 

với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hưởng ứng phong 
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không 
để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ 
phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc 
còn tích cực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ 
vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống thiên tai... 
góp phần chăm lo người có công với cách mạng, 
người dân nghèo với tổng số tiền 540 triệu đồng. 
Từ nguồn vận động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh 
thường quân, trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã 
đóng góp kinh phí, ngày công, hoàn thành xây 
dựng, bàn giao 8 nhà tình nghĩa và 10 sổ tiết kiệm 
dành tặng gia đình chính sách, người có công với 
tổng số tiền 810 triệu đồng. Màu xanh áo lính của 
cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bằng tình cảm, trách 
nhiệm của mình đã để lại những dấu ấn, sâu nặng 
nghĩa tình, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong lòng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân 
dân qua những công trình, phần việc thiết thực. 
Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2022, cán bộ, 
chiến sĩ LLVT tỉnh đã tổ chức tham gia trên 300 
lượt ngày công, phương tiện giúp đỡ nhân dân 
tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; phối hợp 
chăm sóc, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ trên địa 
bàn nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. 
Tổ chức thăm khám, cấp thuốc, tặng quà 305 đối 
tượng, gia đình chính sách tại các xã Phúc Thành 
(Vũ Thư), Nam Phú (Tiền Hải) với tổng số tiền gần 
50 triệu đồng cùng nhiều công trình, phần việc có 
ý nghĩa, giá trị thiết thực khác...

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
cho biết: Với phương châm “Chặt chẽ, chu đáo, 
thiết thực, hiệu quả”, thời gian qua, các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách 
mạng được LLVT tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa 
phương thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa 
dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp 
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, người 
có công. Thông qua các hoạt động đó, LLVT tỉnh 
tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo 
của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 
về công tác chính sách quân đội, hậu phương quân 
đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó giáo 
dục cán bộ, chiến sĩ đơn vị về truyền thống của dân 
tộc, quân đội, tiếp tục nỗ lực vươn lên, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 
trong tình hình mới.

Chính sách hậu phương quân đội và hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa được xác định là nhiệm 
vụ quan trọng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh 
đã triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Qua đó không chỉ thực 
hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà 
nước mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm 
thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt 
thêm tình quân dân keo sơn gắn bó.
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Những cánh đào e ấp nở giữa làn mưa xuân 
lất phất bay trong tiết trời se lạnh đưa chúng 
tôi về phía biển những ngày giáp tết. Cùng 

cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa 
Lân, chúng tôi tới thăm và chung vui với gia đình 
ông Nguyễn Hữu Thỉnh và bà Vũ Thị Ngộ, thôn 
Hoàng Môn, xã Nam Cường (Tiền Hải) khi ông bà 
sắp đón tết trong ngôi nhà mới. Trên gương mặt 
rạng ngời, lấp lánh niềm vui, ông Thỉnh xúc động 
chia sẻ: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có lẽ là cái 
tết ấm áp, hạnh phúc nhất cuộc đời vợ chồng tôi, 
khi ở tuổi gần đất xa trời được chuyển về ở trong 
ngôi nhà mới. Trước đây, cả gia đình sinh sống 
trong căn nhà dột nát xây dựng từ năm 1984, xiêu 
vẹo theo mỗi mùa gió biển. Được sự quan tâm của 
MTTQ tỉnh, lực lượng BĐBP, chính quyền, đoàn thể 
địa phương và nhân dân đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng 
tôi xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà khang trang 
hơn 100m2 này có dấu ấn rất lớn của lực lượng 
BĐBP trong quá trình khảo sát, vận động tài trợ. 
Đặc biệt, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã cử cán bộ, 
chiến sĩ cùng phương tiện xuống địa bàn tích cực 
hỗ trợ gia đình trong quá trình xây dựng. Không 
chỉ gia đình tôi, nhiều hộ nghèo trong xã còn được 
BĐBP trao tặng lợn giống để hỗ trợ phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống. Chúng tôi rất xúc động và xin 
gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các ban, 
ngành, đoàn thể cùng lực lượng BĐBP đã dành 
tình cảm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và đón 
một cái tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Nhận cây quất tết và phần quà của BĐBP trao 
tặng, niềm vui xuân mới như lan tỏa đến gia đình 
chị Tạ Thị Nam và cháu Tạ Thị Bích Hằng, thôn 
Tam Đồng, xã Thụy Hải (Thái Thụy) khi sắp đón 

một cái tết ấm áp trong ngôi nhà mới. Gia đình 
chị Nam thuộc hộ cận nghèo của xã, sức khỏe 
yếu, hai mẹ con neo đơn ở trong căn nhà cấp 4 
đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, cháu 
Hằng được BĐBP nhận bảo trợ theo chương trình 
“Con nuôi đồn biên phòng”. Qua công tác khảo sát, 
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tích 
cực phối hợp với các đơn vị, địa phương vận động 
quyên góp, tổ chức xây dựng và bàn giao ngôi nhà 
tình thương cho cháu Hằng với tổng trị giá 150 triệu 
đồng; cùng với đó, đơn vị hỗ trợ sinh kế để góp 
phần cải thiện cuộc sống cho gia đình. Thiếu tá 
Dương Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng 
cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Song song với 
việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên 
môn, công tác vận động quần chúng được Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đặc biệt coi 
trọng. Thông qua các hoạt động bảo trợ các cháu 
thuộc chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và 
“Nâng bước em đến trường”, qua các hoạt động 
tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, chương 
trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” đã thăm 
hỏi, tặng quà, hỗ trợ các nguồn sinh kế cho các đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần 
tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. 
Qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với các đối tượng 
chính sách, yếu thế vươn lên trong cuộc sống, góp 
phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực 
hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tích cực thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh về công tác tham gia xây dựng nền biên 
phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội trên khu vực biên phòng, các đơn vị 
BĐBP trên tuyến biên giới biển đã tổ chức các hoạt 
động chăm lo cho người nghèo và gia đình chính 
sách với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Tính 
riêng trong năm 2022, thông qua các hoạt động 
của chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân 
biển”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và các dịp 
lễ, tết, lực lượng BĐBP đã tích cực phối hợp cùng 
các đơn vị, địa phương thăm hỏi, tặng quà cho trên 
4.300 đối tượng, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 17 
nhà đại đoàn kết, 16 con lợn sinh sản... với tổng số 
tiền trên 3 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội 
không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng 
các đơn vị, địa phương trong tỉnh thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người dân 
đang ngày đêm hiện diện nơi đầu sóng, ngọn gió 
để lao động sản xuất mà còn là dịp quy tụ, gắn 
kết toàn dân, nhân lên sức mạnh niềm tin và ý chí 
quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới 
thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các chương trình, BĐBP còn tích cực 
lồng ghép, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an 
ninh trật tự khu vực biên giới biển tỉnh. Các đơn 
vị BĐBP đã phối hợp và trực tiếp tuyên truyền tập 
trung được 25 buổi/1.954 lượt người nghe; tuyên 
truyền cá biệt được 58 lượt/58 lượt người. Tham 
mưu duy trì tốt hoạt động của 89 tổ tự quản về an 
ninh trật tự/1.137 thành viên, 12 đội tự quản tàu 
thuyền đoàn kết/418 phương tiện/1.724 thành viên, 
6 bến bãi tự quản an toàn/157 thành viên, 3 giáo 
xứ không ma túy, tệ nạn xã hội và tự quản an ninh 
trật tự...

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP 
tỉnh cho biết: Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, 
biên giới là quê hương”, BĐBP tỉnh đã tích cực xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 
cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thần cho nhân dân, góp phần xây dựng và củng 
cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên khu vực biên 
giới biển. Đặc biệt, mỗi dịp chuẩn bị đón năm mới, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đầu mối, đơn 
vị đồng loạt tổ chức trên dọc tuyến biên giới biển 
chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” 
trang trọng, ý nghĩa, góp phần chăm lo cho các gia 
đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón 
tết đầm ấm, yên vui. Cùng với việc động viên, hỗ 
trợ các hộ chính sách về vật chất, với nhiều hoạt 
động văn hóa tinh thần sôi nổi được tổ chức đã góp 
phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô 
thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong lòng nhân dân.

Xuân biên phòng

Ấm lòng
dân biển

Minh Hưng

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, 
thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội, Bộ 
đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chung sức 
cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các 
đoàn thể quan tâm chăm lo, từng bước nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
khu vực biên giới biển.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 
quà tết cho các cháu trong chương trình 
“Con nuôi đồn biên phòng”.
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Mỗi năm tết đến xuân về, hầu như con người 
Việt Nam cũng như nhân loại trên toàn thế 
giới đều muốn trao nhau những lời chúc tốt 

đẹp nhất đến với người thân. Theo thống kê cho 
thấy có trên 90% nội dung lời chúc đều có, hoặc 
chứa đựng nội dung ý nghĩa của hai cặp từ bình 
an và sức khỏe. Những lời chúc tết đêm giao thừa 
của các nhà lãnh đạo không thể nào quên lời chúc 
cho cộng đồng luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh 
vượng... Lời chúc An khang thịnh vượng thực ra 
là bình an, mạnh khỏe, mạnh giàu; lời chúc Hạnh 
phúc an khang, thực chất trong đó bao hàm tất cả 
những gì tốt đẹp nhất và đã có bình an, sức khỏe 
chứa đựng ở trong đó rồi; lời chúc Mọi sự như ý thì 
tất nhiên ý nguyện của ai cũng mong muốn mạnh 
khỏe bình an trong cuộc sống...

“Người cùng trời đất giao hòa,
Đời ru cánh võng, ơi à bình an”
Thực vậy trên cuộc đời này, đặc biệt lại ở thời 

khắc bước sang năm mới, ai mà chẳng mong có 
được hai chữ bình an, mong sao sức khỏe dồi dào, 

không ốm đau bệnh tật, mong cho cuộc sống hết 
nghèo đói khó khăn, gia đình êm ấm, thuận hòa, 
con cháu học hành giỏi giang tấn tới, nghề nghiệp 
ổn định, ăn nên làm ra, số phận không gặp phải 
trái ngang oan ức... Có được như vậy là đã bình 
an lắm lắm, nhưng sự thật thì vô cùng khó khăn để 
mỗi con người được tận hưởng trọn vẹn hai từ rất 
đơn giản ấy. Dù khó là vậy nhưng nếu ta đi tìm hiểu 
đôi chút về cội nguồn của hai chữ bình an, thì coi 
như ta đã nêm vào cho đậm đà thêm dư vị tình yêu 
cuộc sống.

Cội nguồn của hai chữ Bình An
Theo sách cổ tinh hoa văn hóa Trung Quốc lưu 

lại cho thấy, khi ta nhìn vào hai chữ bình an, theo 
chữ Hán đó là loại chữ tượng hình, cho nên chữ 
bình nhác trông như dáng của cái lọ lục bình, còn 
chữ an nhác trông như dáng của cái đôn, cái đế lọ, 
hay người cổ Trung Hoa còn gọi đó là cái An. Cách 
chơi độc đáo của người Trung Quốc đó là: bao giờ 
cái Bình cũng đi cùng cái An, Bình muốn vững chãi 
thì luôn phải được kê trên cái An chắc chắn, giống 
như cặp song tự bình an vậy. Do những nhà tiện 
khắc tài tình khác nhau, có thể họ làm riêng cái 
Bình, cái An tách rời nhau, nhưng cũng có khi họ 
làm liền cùng một khối. Bình an đi với nhau, nhằm 
tạo nên sự vững chãi, không lung lay, không đổ vỡ, 
vững bền.

Theo quan niệm phong thủy thì hình dáng của 
cái bình, trên miệng rộng, loe ra để thu vào được 
nhiều tài lộc, thu sinh khí của vũ trụ đất trời, thu 
những điều tốt đẹp hạnh phúc của tạo hóa. Cổ bình 
nhỏ thắt lại để không cho thoát đi, để giữ lại tất cả 
những gì quý giá nhất mà miệng bình đã thu vào. 
Thân bình thì phình to ra để chứa đựng, lưu giữ 
nhiều nhất những điều quý giá tốt đẹp... Đáy bình 
bằng phẳng để ngồi vững chãi tự tại trên cái an, để 

giữ cho thăng bằng, vững vàng trọn vẹn cả hai chữ 
bình an.

Ý nghĩa của hai chữ bình an không có gì khó 
hiểu, nếu ta đem tách nó riêng ra thì chữ Bình có 
nghĩa là yên bình, hòa bình, thái bình, bình thường, 
bình dị, bình ổn... còn chữ An có nghĩa là an vui, 
an lạc, an hòa, an yên, an tâm... chỉ chừng ấy cũng 
đã đủ giúp cho ta hiểu gốc gác rồi. Khi ta gắn hai 
từ bình an lại thì đó là sự kết nối, bó bện khăng khít 
hài hòa  để cho một cặp từ trọn vẹn, mà chúng ta 
ai cũng đều mong muốn có được hai chữ bình an.

Trong thực tế cuộc sống, khi ta đã được bình 
an thì mặc nhiên có một phần sức khỏe, đặc biệt 
là sức khỏe tinh thần đã được thỏa mãn và ngược 
lại khi có sức khỏe tốt sẽ làm nền tảng và chỗ dựa 
cho nơi chốn bình an. Vậy nên bình an và sức khỏe 
luôn tương đồng, hòa quyện, nó càng có ý nghĩa 
hơn khi mỗi độ xuân về.

Sức khỏe ngày xuân
Nếu hiểu đầy đủ về sức khỏe theo Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO) thì phải thỏa mãn cả về thể chất 
- tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không 
có bệnh tật. 

thể chất có mối liên quan mật thiết với ăn uống 
và luyện tập, mà trong những ngày tết thường là 
rất dồi dào đồ ăn thức uống, nhiều khi tiếc mà ăn, 
nể mà ăn, hoặc mảng vui rồi quên đi chế độ định 
lượng bình thường trong ăn uống. Bên cạnh đó, 
những ngày tết thường là con cháu, anh em, người 
thân trở về sum họp, tuy đông vui nhưng cũng làm 
xáo trộn thay đổi nếp sinh hoạt, tập luyện hàng 
ngày. Theo đông y, sự xáo trộn như vậy tức là đã 
làm mất đi sự cân bằng về chất, mất thăng bằng 
âm dương, hàn nhiệt, dẫn đến sự rối loạn chuyển 
hóa trong cơ thể, tâm động bất an, đó là nguyên 
nhân gây ra mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật.

Tinh thần khi tết đến xuân về, đều mang theo 
những niềm vui, những lời chúc, từ cành đào khoe 
sắc thắm đến mâm ngũ quả ngon tươi, những món 
quà tết, bộ quần áo mới, những bao lì xì mừng tuổi 
thật ý nghĩa thấm đậm tình người, làm cho không 
khí ngày xuân gia đình đầm ấm. 

Xã hội được phát triển mạnh giàu, đáp ứng các 
nhu cầu phúc lợi, các quyền con người được bảo 
đảm, an ninh trật tự xã hội được giữ gìn... thì sức 
khỏe của mỗi thành viên trong xã hội sẽ được nâng 
lên, người người an vui, nhà nhà hạnh phúc.

Chúc mừng vui tết đón xuân,
Ăn uống điều độ thủ chân luyện hình,
Tinh thần thoải mái khang ninh,
Ấm êm hạnh phúc gia đình an vui.

BÌNH AN 
và SỨC KHỎEngày xuân
Mỗi năm tết đến xuân về, hầu như người 

Việt Nam cũng như nhân loại trên toàn thế giới 
đều muốn trao những lời chúc tốt đẹp nhất đến 
người thân. Thống kê cho thấy có trên 90% nội 
dung lời chúc đều có, hoặc chứa đựng nội dung 
ý nghĩa của hai cặp từ bình an và sức khỏe. 
Những lời chúc đêm giao thừa của các nhà 
lãnh đạo không thể nào quên lời chúc cho cộng 
đồng luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng... 
Lời chúc An khang thịnh vượng thực ra là bình 
an, mạnh khỏe, mạnh giàu; lời chúc Hạnh phúc 
an khang, thực chất trong đó bao hàm tất cả 
những gì tốt đẹp nhất và đã có bình an, sức 
khỏe chứa đựng ở trong đó rồi; lời chúc Mọi sự 
như ý thì tất nhiên ý nguyện của ai cũng mong 
muốn mạnh khỏe bình an trong cuộc sống...

Bùi Vũ Khúc



Theo các nguồn sử liệu, Đỗ Đô sinh năm 
1042, tại phường Hoàng Giang, nay thuộc 
tỉnh Hải Dương. Năm 18 tuổi, xuất giá tu 

hành, sớm đắc đạo. Năm 1066, đỗ đầu khoa thi 
Bạch Liên ở Trung Quốc, về nước được Lý Thánh 
Tông mời tham gia triều chính. Khi hộ giá nhà vua 
đi tuần thú xuống vùng Bố Hải khẩu, Đỗ Đô đã tâu 
trình việc xây dựng hành cung ở trang Ngoại Lãng 
(làng Lạng), phía bên trái hành điện có viện đọc 
kinh sau là Phúc Thắng tự (chùa Hội). Với vai trò là 
một quốc sư tham gia công việc triều chính nhưng 
Đỗ Đô thường tu luyện tại viện đọc kinh ở Ngoại 
Lãng để hoằng dương Phật pháp với cương vị là 
giáo chủ giáo phái Hoàng Giang và tạo những tiền 
đề cho thiền phái Trúc Lâm ra đời.

Khi vua Lý Thánh Tông ốm nặng, biết mình 
không qua khỏi đã cho vời Thái tử Kiền Đức đến 
bên mà trăng trối: “Ta rất quý trọng bậc thượng 
nhân là giáo chủ Hoàng Giang phái, vừa có tài vừa 
có đức. Người ấy sẽ giúp con phụ chính, con phải 
mời người ấy làm bậc thầy, lấy lễ đối xử, không 
được sai lệnh trẫm”. Nói dứt lời, vua băng hà. Thái 
tử Kiền Đức lên ngôi Lý Nhân Tông, triều đình cử 
các quan đón Đỗ Đô từ Ngoại Lãng về triều giúp 
vua với vai trò một người thầy làm phụ chính. Tại 
đền Thượng còn lưu giữ được câu đối cổ tụng ca 
Đỗ Đô: Chiếm Bạch Liên khoa, Lý thế nhị tông suy 
thượng phụ/ Diễn Hoàng Giang phái, Trúc Lâm tam 
tổ nhận tiền sư. Nghĩa là: Đỗ đầu khoa Bạch Liên, 
hai vua Lý (Thánh Tông, Nhân Tông) suy tôn là bậc 
thượng phụ/ Diễn giảng giáo lý phái Hoàng Giang, 
ba vị tổ phái Trúc Lâm nhận ông là bậc thầy đi 
trước.

Ngoại Lãng là một trong những vùng đất cổ nhất 
của tỉnh Thái Bình đồng thời là một trong những 
trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam vào thời Lý. 
Cho đến nay, nhiều lễ thức, tục lệ cổ xưa còn được 
dân làng Lạng duy trì nghiêm cẩn tại quần thể di 
tích chùa Hội và đền Thượng, trong đó có tục đánh 
cồng đêm 30 tết Nguyên đán tại đền Thượng.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay chỉ duy 
nhất có đền Thượng của xã Song Lãng còn giữ 
được chiếc cồng cổ. Tương truyền chiếc cồng đúc 
từ thời Lý đã bị giặc Minh cướp đi từ 
thế kỷ XV. Chiếc cồng hiện còn 
được đúc vào năm Quý Dậu 
(1693). Hình dáng và 
kích thước của chiếc 
cồng này không 
giống cồng của 
đồng bào Tây 
Nguyên mà mang 
dáng dấp loại 
cồng cổ của dân 
tộc Mường. Theo 
quan niệm từ cổ 
xưa thì cồng vừa 
là một loại pháp 
khí, nhạc khí 
dùng trong khoa 
cúng, vừa là lệnh 
cụ (dụng cụ phát 
lệnh), vừa là nhạc cụ 
trong diễn xướng dân gian.

Tục đánh cồng vào đêm 30 tết Nguyên đán hiện 
cũng chỉ còn thấy duy trì ở đền Thượng. Hàng năm, 
vào tối 30 tết Nguyên đán hầu như mọi người dân 
làng Lạng đều chờ đón tiếng cồng phát đi từ đền 
Thượng nơi thờ thiền sư Đỗ Đô với tâm trạng hồi 
hộp, cung kính và rạo rực niềm hy vọng về một 
năm mới.

Chuẩn bị vào thời khắc giao thừa, ông coi đền 
được ủy nhiệm của hội chủ đánh ba hồi cồng báo 
cho dân làng đến lễ Phật, lễ Thánh lấy lộc rồi về 
xông nhà. Vào thời điểm linh thiêng ấy, tiếng cồng 
vừa mang chức năng phát lệnh vừa là pháp khí biểu 
đạt ngôn ngữ của con người giao tiếp với tiên tổ, với 
thần linh và các đấng siêu nhiên để thể hiện ước 
vọng của mình, đồng thời cũng là để xua đuổi ma 
quỷ, giành lấy cuộc sống yên bình cho mỗi người, 
mỗi gia đình, gia tộc và cả cộng đồng làng xã.

Khi chuẩn bị đánh cồng, người coi đền phải thật 
tĩnh tâm, ăn mặc nghiêm trang, tay phải cầm dùi 
làm bằng gốc cây dứa dại, đứng bên giá treo cồng, 
miệng đọc thần chú. Câu thần chú khắc trên mặt 
cồng bằng chữ Hán. Phiên âm là:

Nguyện đả thử cồng thanh
Tam bảo tiền chứng minh
Tam hồi tam canh điểm

Bán dạ bán canh hành
Quần ma giải tẩu tán
Chúng quỷ tận bôn kinh
Bách thần lai hộ vệ
Đồng xã đắc an ninh
Nam vô thiên thủ thiên nhãn
Linh cảm ngũ bách danh
Quan Thế Âm Bồ Tát!
Nghĩa là:
Nguyện đánh tiếng cồng này
Chứng minh trước tam bảo
Canh ba đánh một hồi
Giữa canh nửa đêm đánh
Bọn ma đều tẩu tán
Lũ quỷ sợ chạy hết
Các thần đến hộ vệ
Toàn xã được an ninh
Nam vô thiên thủ thiên nhỡn
Linh cảm năm trăm đức Phật
Quan Thế Âm Bồ Tát!
Tục lệ cổ truyền đánh cồng đêm 30 tết Nguyên 

đán tại đền Thượng xã Song Lãng là một di sản 
văn hóa phi vật thể độc đáo và chiếc cồng cổ này 
cũng là một bảo vật độc đáo của Thái Bình rất cần 
được gìn giữ.

Quần thể chùa Hội (còn tên gọi là chùa 
Lạng hay chùa Phúc Thắng) và đền Thượng 
của làng Lạng, nay thuộc xã Song Lãng, huyện 
Vũ Thư vốn được xây dựng trên nền hành cung 
của vua Lý Thánh Tông. Đền Thượng thờ thiền 
sư Đỗ Đô, một quốc sư có danh vọng ở triều Lý 
và là tổ sư của giáo phái Hoàng Giang. Tương 
truyền tục đánh cồng vào đêm 30 tết Nguyên 
đán tại đền Thượng xuất hiện từ sau khi thiền 
sư Đỗ Đô qua đời và đã được duy trì đến tận 
ngày nay.

Tục đánh cồng

đêm 30 tết
Nguyễn Thanh
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Thanh Hằng

Kéo lửa nấu cơm thi ở lễ hội chùa Keo
Diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng hàng 

năm, lễ hội chùa Keo mùa xuân, xã Duy Nhất (Vũ 
Thư) luôn thu hút rất đông nhân dân, tín đồ Phật 
tử từ mọi miền đất nước về lễ Phật, lễ Thánh, du 
xuân tận hưởng không khí của đất trời và chiêm 
ngưỡng cảnh đẹp của ngôi chùa cổ kính. Sau nghi 
lễ khai chỉ, mở cửa đền Thánh ghi nhớ công ơn của 
đức Thiền sư Không Lộ là hội thi kéo lửa nấu cơm 
- nét văn hóa độc đáo với ý niệm cầu may mắn, 
công việc hanh thông, mùa màng bội thu. Hội thi 
có sự tham gia của 4 đội là những thanh niên trai 
tráng trong làng Keo. Mỗi đội có 8 thành viên đều 
được tuyển chọn khắt khe với tiêu chí nhanh nhẹn, 
khéo léo, sức khỏe dẻo dai và có tinh thần đồng 
đội tốt. Để hoàn thành 1 mâm “xôi chín, cơm rền, 
chè sánh”, thành viên của mỗi đội phối 
hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn: 
người chạy giải lấy nước, người kéo lửa, 
người nấu cơm. Nếu như những thành 
viên chạy giải lấy nước cần sức khỏe dẻo 
dai, nhanh và bền thì những thành viên 
đảm nhận khâu kéo lửa, nấu cơm cần sự 
khéo léo và kiên nhẫn. Sau thời gian đã 
định, mâm cơm nào đáp ứng đủ các tiêu 
chí của hội thi và được chấm giải nhất sẽ 
được dâng lên lễ Thánh. Người dân làng 
Keo tin rằng, tham gia hội thi là được Đức 
Thánh ban lộc, ngoài ra, họ cũng tin rằng 
những vật dụng được các đội sử dụng 
trong hội thi sẽ đem lại may mắn nên khi 

hội thi kết thúc, các vật dụng thường được xin về 
đặt trong gian bếp với hy vọng một năm mới ấm áp 
và sum vầy. 

Thi vật cầu ở lễ hội đền Hét
Được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng, 

lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng (Thái Thụy) có hội 
thi vật cầu độc đáo mang tinh thần thượng võ của 
cư dân vùng biển. Tương truyền, khi quân sĩ nhà 
Trần đóng tại làng Bích Du, xã Thái Thượng, tướng 
quân Phạm Ngũ Lão đã sáng tạo ra nhiều hình 
thức phong phú để rèn luyện thể lực và ý chí quả 
cảm cho quân sĩ, trong đó có vật cầu. Để tham dự 
hội thi này, các thôn cử ra 18 người chơi là những 
trai tráng khỏe mạnh, chia thành 2 đội, bao gồm 1 
tướng và 8 quân. Sân cầu là bãi cát, quả cầu là củ 
chuối hột, nặng 8kg, được gọt tròn, nhẵn, đặt ở giữa 
sân. Khi cuộc vật cầu bắt đầu, người chơi phải vận 
dụng sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo giành lấy 
quả cầu đem về bồ của đội mình. Trong cuốn sách 
“Lễ hội truyền thống ở Thái Bình” xuất bản năm 
1999 của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh 
có ghi: “Trước giờ thi đấu, quả cầu được chôn sâu 
ở vạch ngang giữa sân, phủ kín không còn dấu vết 
nơi chôn cầu... Trống cái điểm vào cuộc, hai bên 
dùng chân gạt cát ở điểm giữa sân để tìm quả cầu. 
Khi thấy cầu thì tranh nhau dùng chân hất lên, khi 
quả cầu được hất lên mặt sân mới được dùng tay 
cướp cầu. Đây là một thao tác khó vì người này 
gạt cát ra để gảy cầu lên thì người kia lại gạt cát 
phủ xuống...”. Dù thể thức thi đấu có khác so với 
trước nhưng đây vẫn luôn là môn thể thao độc đáo, 
thể hiện tính cộng đồng, tái hiện tinh thần thượng 
võ chỉ có ở vùng quê ven biển này, đồng thời, tạo 
nên không khí tưng bừng, háo hức cho người xem. 
Tham gia hội thi vật cầu, trai tráng nào cũng mong 

đội mình thắng cuộc, khởi đầu một năm mới nhiều 
may mắn và thuận lợi.

Múa giáo cờ giáo quạt - điệu múa cổ 
làng Giắng
Lễ hội làng Thượng Liệt (làng Giắng), xã Đông 

Tân (Đông Hưng) được tổ chức vào dịp đầu xuân 
mới, từ ngày 10 - 12 tháng Giêng hàng năm, trong 
đó nổi bật và đặc sắc nhất là lễ rước ông thầy bà thợ 
và điệu múa giáo cờ giáo quạt. Ở làng Giắng, múa 
giáo cờ giáo quạt là nét văn hóa đặc trưng, là niềm 
tự hào của người dân. Tính nhân văn và thẩm mỹ 
chính là giá trị cao nhất giúp điệu múa có sức sống 
bền lâu, vượt qua gần 700 năm với bao thăng trầm 
của thời cuộc vẫn hiện diện trong mỗi lễ hội làng 
Giắng cho đến ngày nay. Theo các thần tích, thần 
sắc hiện đang được lưu giữ và lời kể của các cụ cao 
niên thì điệu múa do công chúa Trần Thị Quý Minh, 
con vua Trần Duệ Tông sáng tạo ra. Đây là điệu 
múa vừa có tính nghi lễ vừa đậm chất dân gian, 
mang tính tập thể cao, được duy trì biểu diễn hàng 
năm vào ngày 10 tháng Giêng. Đội múa gồm 40 - 
50 người là các cô gái trẻ từ 8 - 15 tuổi, qua quá 
trình tuyển chọn được các bà thợ dạy múa. Điểm 
đặc biệt của điệu múa là sự di chuyển nhịp nhàng 
của đội hình trong mỗi cấp múa khác nhau kết hợp 
với các động tác chân và tay linh hoạt. Ngày nay, 
các cấp múa tuy có giảm đi từ 36 cấp múa xuống 
gần 20 cấp nhưng vẫn giữ được nội dung nguyên 
bản của điệu múa cổ từ xa xưa. Người múa giáo cờ 
giáo quạt giờ đây không chỉ là những cô gái chưa 
chồng mà còn là cả người già, phụ nữ đã có chồng. 
Trang phục cũng đã có sự thay đổi, cải tiến hơn để 
phù hợp với lứa tuổi của người múa nhưng tinh thần 
của bài múa vẫn giữ được nguyên vẹn những nét 
duyên dáng của bài múa cổ xưa. Với bản sắc văn 
hóa độc đáo, từ đồng quê Thái Bình, điệu múa giáo 
cờ giáo quạt đã nhiều lần được trình diễn tại các 
nước châu Á, châu Âu...

Không chỉ lễ hội chùa Keo, lễ hội đền Hét, lễ 
hội làng Giắng mà Thái Bình còn có hơn 400 lễ hội 
được tổ chức vào mùa xuân, trong đó mật độ lễ hội 
diễn ra ở tháng Giêng khá dày đặc. Ngoài ra, năm 
2023 cũng là năm đầu tiên lễ hội đền Trần, xã Tiến 
Đức (Hưng Hà) được tổ chức với quy mô cấp tỉnh 
với 5 ngày lễ hội sôi nổi các trò chơi, hội thi dân 
gian độc đáo. Tiếp sau đó, ngày hội Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Thái Bình 21/3 cũng sẽ được tổ 
chức với nhiều hoạt động đặc sắc. Mùa xuân này, 
du khách hãy về với Thái Bình để tận hưởng trọn 
vẹn không khí lễ hội nơi đây.

Du xuân ĐẾN VỚI NHỮNG

hội thi, trò diễn dân gian độc đáo

Mỗi dịp đầu xuân, về với Thái Bình, du 
khách không khỏi hào hứng và thích thú khi 
được tham gia vào những hội thi, trò diễn dân 
gian độc đáo, mang đậm sắc thái của cư dân 
nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. 
Sự phong phú, đa dạng này là kho tàng văn 
hóa để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 
ngày nay và cũng là nguồn tư liệu sống quý 
giá qua đó góp phần giới thiệu về mảnh đất và 
con người Thái Bình.

Lễ hội chùa Keo đầu xuân với những nét đẹp văn hóa 
dân gian.
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Trong tiết trời se lạnh, sắc xuân đang tràn 
ngập trong từng ngôi nhà, hòa chung tiếng 
cười nói rôm rả, lời chúc mừng năm mới của 

mọi người là sự tất bật của con cháu đang hối hả 
chuẩn bị mâm cỗ mừng lên lão cho ông Nguyễn 
Công Đức. “Tôi rất phấn khởi được hưởng thọ theo 
chân nối gót các cụ. Mọi thành viên trong gia đình 
ai cũng nô nức chuẩn bị để cùng đón mừng tôi được 
qua cái tuổi 53 sang tuổi 54. Việc “lên lão” là một 
mốc son đánh dấu cuộc đời tôi với con cháu, với 
làng xã. Khi chính thức “lên lão” tôi được tham gia 
vào công việc làng như: trong ban khánh tiết, tế lễ 
trong đình làng và tham gia một số sinh hoạt khác 
mà quy ước làng quy định. Vì thế, ngay từ chiều 
mùng 2 tết, không khí chuẩn bị cho ngày lên lão 
ở gia đình tôi đã bắt đầu”- ông Đức hồ hởi chia sẻ.

Được tận mắt chứng kiến quy trình làm và bày 
biện một mâm cỗ lão ở làng Diệc, chúng tôi rất 
khâm phục bởi sự cầu kỳ, công phu. Trong đó, ấn 
tượng nhất của mâm cỗ là món cá chép nằm võng, 
món ăn này thể hiện cái tài hoa của người làng 
Diệc. Ông Nguyễn Duy Giáo, một trong những lão 
làng chuyên làm cỗ lên lão cho biết: Con cá chép 
phải đạt từ 2,5 - 3kg. Cá làm cỗ không được rách 
vây, rụng vẩy. Bắt đầu từ chiều mùng 2 tết, mọi 
người mổ bụng, moi hết ruột, độn lại lá chuối khô 
đầy như lúc còn ruột rồi khâu lại nguyên vẹn. Sau 
đó cho cá vào quang đỡ có hình cong như cái võng, 
dùng khoảng 5 lít mỡ lợn hoặc dầu ăn đun sôi trên 
bếp trong một chảo lớn. Cá võng treo giữa chảo 
mỡ rồi dùng muôi múc mỡ sôi rưới đều lên mình 

cá từ phần đầu đến các vây. Cứ thế, rán xong một 
con cá phải mất khoảng 4 - 5 giờ đồng hồ. Khi cá 
vàng óng, mỡ trôi, láng đều mới thôi. Quá trình rán 
cá chẳng may bị bong vẩy, nổ mắt cá thì coi như 
không đạt yêu cầu, phải thay con cá khác. Cá rán 
xong phải cong như mái đình, vàng óng màu lúa 
đang chín, vảy cá đều tăm tắp không cong vênh, 
mắt nguyên hình như đang đùa giỡn với sông nước. 
Thuật rán cá không chỉ là kinh nghiệm mà hàm 
chứa nét văn hóa ẩm thực riêng của làng Diệc.

Theo các cụ cao niên trong làng kể: Mâm cỗ lên 
lão nhất định phải là cỗ 2 tầng, 8 món, 14 đĩa gồm: 
1 đĩa nem thính, thịt gà, 2 bát mộc nấu, 4 bát chè 
đỗ, 1 đĩa mọc hấp gan gà và đĩa xôi. Tầng hai cỗ 
là 4 đĩa giò nạc, giò hoa cắt 5 phân, bổ 4. Giò gói ít 
nhất đường kính bảo đảm từ 14 phân trở lên. Trên 
cùng là con cá chép rán hình cong như đang nằm 

võng, miệng ngậm hoa hồng. Nhìn vào mâm cỗ ai 
cũng có cảm nhận cuộc đời mỗi con người ở đó có 
vất vả, vui buồn và cũng có thành đạt, no ấm.

Hội lên lão ở làng Diệc được duy trì từ bao đời 
nay trở thành một nét đẹp không thể thiếu. Dù 
không còn sinh sống lập nghiệp ở làng Diệc nhưng 
đã sinh ra ở làng Diệc thì đến tuổi lên lão nhất định 
phải về làng dâng cỗ, lễ khao làng, khao họ. Khi 
đã được làm lão thì vai vế và tiếng nói của họ trong 
làng, trong dòng họ mới có trọng lượng. Thế nên, 
nhiều người đang sống ở nước ngoài, các tỉnh, 
thành phố khác, đàn ông ai đến tuổi lên lão không 
về được cũng phải nhờ anh em ruột thịt trong nhà 
làm cỗ, lễ “trước là lễ thần, sau là kính dân”. Do đó, 
những người đủ tuổi làm lão ở làng Diệc năm nào 
cũng rất đông, họ đón chờ ngày hội lão với một tâm 
thế đầy vinh dự và phấn khởi. Qua nhiều năm, tập 
tục ấy thành nếp không ai bỏ qua được. 

Cụ Nguyễn Cao Tèo, một trong những lão làng 
của địa phương cho biết: Ở làng Diệc, đàn ông ai 
bước sang tuổi 54 đều phải tổ chức lễ lên lão. Bởi 
vì chúng tôi quan niệm rằng, trong cuộc đời người 
có 2 đốt vận hạn lớn ở tuổi 49 và tuổi 53. Ai bước 
qua được 2 đốt đó coi như hết vận hạn và bắt đầu 
vào tuổi trường sinh, đáng ăn mừng vì lên bậc lão. 
Nên tục lên lão ở làng Diệc lấy mốc tuổi 54 âm để 
tổ chức cho các “cụ”. 

Hiện nay, trong làng có trên 300 cụ đã được lên 
lão. Các cụ sau khi được lên lão đều có đóng góp 
vào việc trùng tu lại các công trình của làng như 
đình, chùa hay đóng góp làm đường nông thôn mới, 
nhà văn hóa thôn… Quỹ đó gọi là quỹ công của 
những lão làng. Sau khi được làm lão thì người ta 
căn cứ vào những người làm lão mà cắt cử vai vế 
cũng như nhận các trọng trách trong các việc làng, 
việc họ. Còn nếu ai không tham gia làm lão thì đều 
không được tham gia tiến cử trong các công việc 
làng.

Đúng 5 giờ sáng ngày mùng 3 tết, cửa miếu mở, 
24 người đủ tuổi lên lão trong năm mới này đều lần 
lượt dâng cỗ. Trưởng tràng (hay còn gọi là người 
đứng đầu trong số những người lên lão) cùng các 
bô lão làm lễ cúng thần làng. Sau đó đến lễ chùa, 
lễ đình. Lễ xong nhà nào về nhà đó khao làng, khao 
họ. Các bậc lên lão từ nhiều năm nay được phân 
công đến từng nhà hưởng lộc, chia vui. Cứ như vậy 
ngày mùng 3 tết cả làng Diệc như ngày hội mừng 
cho làng có thêm các bậc bô lão gìn giữ gia phong. 

Tục làm cá võng lên lão đầu xuân ở làng Diệc 
thể hiện tấm lòng thành kính, cầu chúc sức khỏe, 
sự trường thọ đối với các bậc bô lão trong làng và 
là niềm tự hào, nét tinh hoa ẩm thực truyền thống 
của người dân nơi đây.

Mỗi năm, cứ vào mùng 3 tết Nguyên đán, 
khi gió xuân còn mơn man, những cành đào 
đang khoe sắc thì người dân làng Diệc, xã 
Tân Hòa (Hưng Hà) lại nô nức tham gia ngày 
hội làm cá võng lên lão đầu xuân để trao nhau 
những lời chúc, cầu sự trường thọ, bách niên 
giai lão. Sự kết tinh nghệ thuật và tài năng ẩm 
thực của người làng Diệc được thể hiện rõ 
nét trong cách làm cá võng, là nét đặc trưng 
không nơi nào có được.

Công đoạn ngâm cá vào muối để cá tự làm sạch.

làm 
cá võng 
Ở LÀNG DIỆC

TỤCTỤC
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chúc mừng
Năm Mới
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