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Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Sinh ra và lớn lên ở miền quê sơn cước - vùng trung du miền núi phía Tây của tỉnh 

Quảng Nam. Vừa học xong lớp 9, tôi đã phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp cha mẹ. Lớn lên 

lập gia đình và tôi không biết mình phải làm gì để có cuộc sống sung túc, mãn nguyện 

như bao gia đình khác. Ngày qua ngày, chỉ là công việc đồng áng, ruộng vườn nhưng bấy 

nhiêu cũng không đủ để lo cho gia đình với 4 khẩu phần ăn. Tôi cứ suy nghĩ hoài, sao cái 

nghèo cứ đeo bám mình mãi, không biết đến bao giờ mình có được ngôi nhà xây để ở hay 

chiếc xe máy để đi; mình phải làm gì để để thoát nghèo đây. Bao trăn trở, suy nghĩ cứ 

hiện về khi mỗi đêm chợp mắt. Và đúng là cơ may đã đến; năm 2004 được tham gia lớp 

tập huấn Marketing do Hội LHPN tỉnh tổ chức, ý tưởng kinh doanh trong tôi nhen nhóm 

hình thành, tôi tự nhủ mình phải quyết tâm thực hiện với khát khao thay đổi cuộc đời.  

Học xong lớp Maketing, tôi về chia sẻ với chị em quê nhà biết cách tiếp thị và buôn 

bán làm ăn, dù chỉ là buôn bán nhỏ lẻ kiếm sống qua ngày. Tiếp tục được tham gia nhiều 

lớp tập huấn kiến thức về hướng dẫn kỹ năng sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học 

kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, tiếp cận thị trường, tham quan các mô hình sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả trong nước. Từ đó tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện ý 

tưởng của mình. Khởi đầu sự nghiệp với việc chăn nuôi heo theo mô hình chăn nuôi sạch, 

lúc đó tôi nuôi mà không ai tin, cho ăn theo công thức nên con nào con nấy lớn rất nhanh.  

Để có cơ hội chia sẻ và giúp đỡ mọi người, tôi mở quầy bán thức ăn gia súc, hướng 

dẫn chị em biết cách chăn nuôi, sau đó nhiều người trong xã tìm đến học hỏi, có chị bảo 

là chồng không cho nuôi vì không tin, vậy là cả vợ lẫn chồng dẫn đến nhà tôi để tận mắt 

chứng kiến mô hình chăn nuôi mới.  

Tiếng lành đồn xa, ngày nào đi làm đồng về cũng có nhiều chị em ghé vào tham 

quan chuồng trại chăn nuôi heo của tôi. Hiện nay, trên địa bàn xã còn mấy hộ chăn nuôi 

theo cách đó nhưng với tôi sau khi mở cơ sở sản xuất bột quế, công việc này tốn nhiều 

thời gian nên tôi không tiếp tục chăn nuôi nữa, dù rất tiếc nhưng tôi đành phải chọn một 

trong hai. 

Tích cóp từ việc chăn nuôi heo với số vốn 50 triệu đồng, tôi vay Ngân hàng Chính 

sách xã hội 150 triệu đồng, mượn gia đình, bà con, bạn bè gần 200 triệu đồng để đầu tư 

kinh doanh. Lúc đầu, chồng tôi không đồng ý vì anh sợ kinh doanh không hiệu quả, tiền 

đâu trả nợ, trả lãi; nhưng thuyết phục mãi cuối cùng anh cũng ủng hộ và tích cực hỗ trợ 

công việc kinh doanh của tôi. Thời gian đầu sản phẩm làm ra tiêu thụ chủ yếu tại thành 

phố Tam Kỳ và huyện Tiên Phước, rồi mở rộng sang tỉnh Quảng Ngãi; sau hai năm, tôi 

đã dành dụm và trả xong nợ.  

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất bột là vỏ cây quế, còn nhánh và lá người dân sử 

dụng làm chất đốt. Một lần tình cờ, gặp chị phụ nữ chở bao lá và nhánh quế đi qua, tôi 
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chặn lại hỏi thăm và được biết chị mang đi bán ở huyện Thăng Bình để sản xuất bột làm 

hương. 

Mới nghe tôi không tin lắm, nhưng rồi tôi nghĩ biết đâu đây cũng là cơ may đến với 

mình; nửa mừng nửa lo, tôi trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để giúp bà con nông dân quê 

mình có công ăn việc làm, có thu nhập từ chính cây quế trong vườn, nhưng nếu mua lá và 

nhánh về sản xuất thì đầu ra sẽ đi đâu, vì những đối tác thu mua hiện giờ của tôi còn nhỏ 

lẻ và họ cũng chưa bao giờ mua nhánh hay lá... Tôi đã thức trắng nhiều đêm liền, suy 

nghĩ tìm đầu ra cho bột quế, cũng như mở rộng thị trường thì mình mới thu mua nhánh và 

lá giúp bà con nông dân được. 

Một lần nữa, cơ hội lại đến. Năm 2013, tôi tham gia hoạt động "Ngày Phụ nữ sáng 

tạo" do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tại diễn đàn, tôi nghe rất nhiều sản phẩm sáng tạo đến 

từ các địa phương, may mắn tôi được nghe hai chị đến từ huyện Thăng Bình trao đổi về 
làm hương trầm, nhưng khó khăn nhất hiện nay là thiếu nguyên liệu đầu vào, đó là bột 

quế. Lúc đó như đang hạn hán gặp trời mưa, tôi mừng quá và tranh thủ giờ giải lao đi tìm 

gặp, tiếp cận nói chuyện, hỏi địa chỉ, xin số điện thoại của hai chị đó. Vậy là cơ hội đầu 

ra cho sản phẩm bột quế xem như gần thành công, tôi về nhà và ngay vài ngày sau cùng 

với con trai mang bột quế đi Thăng Bình tìm gặp hai chị, sản phẩm được chấp nhận và 

đánh giá rất cao. Sau lần gặp gỡ ấy, về địa phương tôi bắt đầu thu mua nhánh và lá quế, 

mở rộng địa bàn thu mua ở một số huyện như Quế Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn.  

Tuy công việc vất vả nhưng tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì ý tưởng kinh doanh của 

mình đã thành hiện thực. Vào mùa, từ tháng 2 đến tháng 7, sau khi mua về là phơi khô tại 

nhà tôi với 12 nhân công chuyên làm việc này.  

Lúc đầu, cơ sở sản xuất từ 20-30 tấn/năm, nhưng đến nay mỗi năm sản xuất gần 400 

tấn bột quế và 50 tấn quế chi (phiến) làm thuốc bắc và quế vỏ. Hiện nay, tôi đã giải quyết 

công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 03 - 05 triệu 

đồng/tháng và 100 lao động nữ lúc nông nhàn sau mùa vụ, đó là thu nhặt lá quế ngay trên 

mảnh vườn của mình mà trước đây họ thường bỏ đi, mỗi kg lá quế có giá từ 5.000 đến 

7.000 đồng tùy theo lá khô hay vàng. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm tôi thu nhập trên 

400 triệu đồng. 

Có lẽ thành công nào cũng bắt đầu từ những khó khăn nếu như mình không tự nỗ 

lực phấn đấu. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là đã giải quyết được đầu ra cho cây quế 

của bà con nông dân và giữ được thương hiệu đặc trưng của cây quế Tiên Phước. Những 

gì có được như ngày hôm nay với tôi là cả một thời gian dài vất vả, và hơn hết đó là sự 

quan tâm, hỗ trợ của Hội Phụ nữ từ xã đến tỉnh, các chị đã cho tôi kiến thức, kỹ năng, cơ 

hội để tôi thực hiện ước mơ của mình. Nếu không có Hội Phụ nữ, tôi không biết bây giờ 

mình sẽ như thế nào. Tôi biết ơn các chị nhiều lắm. Giờ đây, đã có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ 

làm ăn kinh doanh với tôi, đặc biệt là 6 cơ sở lớn ở Bình Định, Quảng Ngãi, Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng. Đây là những cơ sở quyết định cho tôi mạnh dạn 

đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình. 

Năm 2014, được sự vận động của Hội LHPN các cấp và sự quan tâm, tạo điều kiện 

của chính quyền địa phương, “Tổ hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ quế” được thành 

lập với 05 thành viên, bản thân tôi được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Tổ hợp tác. Sự ra 

đời của Tổ hợp tác đã tạo thêm sức mạnh liên kết, chia sẻ thông tin thị trường và giá cả 
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đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đầu năm 2015, sau khi dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 

năm do Hội LHPN tỉnh tổ chức, tôi đã có thêm hai cơ sở đến đặt hàng.  

Dù rất bận với công việc kinh doanh, nhưng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ chị 
em nghèo khó để họ có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, lo cho con cái ăn 

học. Tôi đã cho các chị mượn không lấy lãi như chị Nguyễn Thị Nở 8 triệu đồng, chị 
Trương Thị Thủy 15 triệu đồng để làm hương, chị Bành Thị Thu 10 triệu đồng hay chị 
Nguyễn Thị Thanh mượn 2.500 m

2
 đất trồng lúa… Chị em thiếu hay cần gì tôi đều giúp 

đỡ họ, tôi nghĩ mình cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, hơn ai hết tôi thấu hiểu được 

phụ nữ khi mà cuộc sống gia đình cứ thiếu trước hụt sau thì lấy đâu để xây dựng gia đình 

hạnh phúc. Tất cả những chị em được tôi giúp bây giờ ai cũng đã thoát nghèo, có cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học tốt. 

Không chỉ lo phát triển kinh tế, tôi còn dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái; 

gia đình hòa thuận, hạnh phúc là điểm tựa vững chắc cho tôi sau những ngày lao động 

mệt nhọc, vất vả. Không những vậy, tôi còn tích cực tham gia các phong trào và hoạt 

động của địa phương cũng như của Hội Phụ nữ, bởi với tôi thành quả có được như ngày 

hôm nay là nhờ vào Hội LHPN các cấp đã tạo cho tôi cơ hội, niềm tin, chắp đôi cánh ước 

mơ để tôi tiếp tục bước đi vững chắc trên con đường kinh doanh của mình. 

Những gì tôi đã làm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà tôi nghĩ 
mình đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động nữ tại địa phương, nhất là 

hiện nay các cấp Hội Phụ nữ đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào 

phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.Tôi nghĩ từ đôi bàn tay 

trắng, mình có được cuộc sống như hôm nay quả là điều mình không ngờ đến; dù biết 

rằng bao nhiêu gian nan, vất vả mình đã nếm trải trong suốt khoảng thời gian dài để đến 

bây giờ mình được cho mình, cho cộng đồng và cho xã hội.  

Sự đóng góp của tôi đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Năm 2014 tôi được công 

nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, năm 2015 được nhận Bằng khen của Hội 

LHPN tỉnh tại hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm và dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Quảng Nam lần thứ VII, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen "Phụ 

nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" (2010-2015). 

Không ai có thể làm được tất cả mọi điều theo ý muốn của bản thân; tình yêu, niềm 

đam mê và sự sáng tạo trong công việc sẽ giúp chúng ta vượt lên tất cả. Chúng ta có thể 

tin vào những giấc mơ của mình nhưng chúng ta phải hành động để biến giấc mơ ấy 

thành hiện thực. Và với tôi luôn thấm thía câu danh ngôn rằng “Trên con đường đi đến 

thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng”.  

Cuối cùng xin kính chúc tất cả quý vị lời chúc mạnh khỏe và thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


