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Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn 

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hôi! 

Tôi là Bàn Thị Thành, Dân tộc Dao, ở thôn Tân Thành, xã Nông Thượng thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ 

toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị đại biểu 

lời chào trân trọng! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!  

Thưa toàn thể Đại hội!  

Tôi xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp, có hoàn cảnh rất nghèo và khó khăn 

nhưng tôi đã luôn cố gắng học hỏi và luôn có một ước mơ thoát nghèo.  

 Năm 1982, tôi xây dựng gia đình, cuộc sống ban đầu rất khó khăn, gia đình không 

có đất ruộng, cuộc sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng gặp nhiều rủi ro. Để có 

kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và có được kinh nghiệm làm ăn hiệu 

quả. Tôi đã tích cực tham gia công tác Hội để được tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật 

trong trồng trọt và chăn nuôi, học cách chữa bệnh cho cây trồng, vật nuôi, được tham gia 

các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng vật nuôi của Hội 

phụ nữ xã và thành phố tổ chức, được học tập các gương làm kinh tế giỏi. Tôi thấy mình 

tự tin vươn lên và bắt tay vào việc phát triển kinh tế gia đình. Tôi trở thành chi hội trưởng 

phụ nữ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn và luôn năng động, chịu 

khó, sáng tạo trong công việc phát triển kinh tế gia đình cũng như các hoạt động phong 

trào của chi Hội.  

Năm 1989, vợ chồng tôi vay vốn nuôi lợn phát triển kinh tế gia đình. Vì thiếu thức 

ăn cho lợn, nên tôi đã trồng cây chuối tây với mục đích làm thức ăn chăn nuôi lợn. 

Không ngờ những buồng chuối trĩu quả đã giúp gia đình tôi có thu nhập khá. Tôi nhận 

thấy, trồng cây chuối tây có lợi ích vừa được ăn, vừa được bán, vừa là thức ăn phục vụ 

trong chăn nuôi lợn nên tôi quyết định trồng chuối để sản xuất hàng hoá. Tôi đã bàn bạc 

với chồng, con và mạnh dạn vay 30 triệu đồng vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội thông 

qua tổ chức Hội phụ nữ để mua giống, phát triển kinh tế từ cây chuối với diện tích tự 

trồng 3 ha chuối tây trên đất rẫy của gia đình, sau hai năm được bán chuối, gia đình tôi có 

thu nhập và hoàn trả được nguồn vốn đã vay. 

 Năm 1991, gia đình tiếp tục trồng thêm vài ha chuối tây và vận động chị em áp 

dụng mô hình trồng chuối tây. Từ đó, sản phẩm của chúng tôi đã đến được với thị trường 

Hà Nội, Thái Nguyên. Mỗi năm gia đình tôi có thu nhập tăng dần từ 30.000.000 

đồng/năm trở lên. Đến năm 1999, gia đình tôi đã có thu nhập khá, đã khai phá và mua 

được ruộng đất sản xuất và xây được nhà ở kiên cố, con cái chăm chỉ học hành và biết đỡ 

đần bố mẹ trong việc chăn nuôi và sản xuất.  
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 Năm 2000, sản phẩm chuối tây của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Trung bình mỗi tuần từ 2- 4 chuyến xe tải, gia đình tôi bán và thu gom chuối từ các gia 

đình hộ hội viên phụ nữ khác để giúp họ bán được sản phẩm. Từ đó thu nhập của gia đình 

tôi cũng tăng dần, năm sau cao hơn năm trước.  

 Năm 2007, Hội phụ nữ xã phát động phong trào phụ nữ phát triển sản xuất, giúp 

nhau xoá đói, giảm nghèo. Với mong muốn giúp chị em trong chi hội thoát nghèo và mở 

rộng thị trường để phát triển kinh tế, gia đình tôi đầu tư mua xe ô tô trọng tải 3,5 tấn và 

70.000.000 đồng mua giống cây chuối con đưa đến hỗ trợ cho nhiều chị em có gia đình 

khó khăn trên địa bàn để họ trồng. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục động viên và hỗ trợ 

nhiều hộ ở các địa bàn khác cùng trồng cây chuối tây.  

 Năm 2009, gia đình tôi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sản xuất cây trồng và xây 

dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Từ kinh nghiệm tích lũy được khi tham gia các lớp 

tập huấn chuyển giao kỹ thuật, gia đình tôi đã biết trồng trọt đúng quy trình, khung thời 

vụ, kỹ thuật làm đất, cách bón phân và cách phòng trừ sâu bệnh; biết lựa chọn giống cây 

trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Gia đình tôi cũng đã vay thêm vốn của Ngân hàng 

mua thêm 2 xe ô tô tải trọng tải 8 và 15 tấn để tiện cho việc vận chuyển thu mua hàng 

hóa của nhân dân đem đi tiêu thụ được thuận lợi. Từ đó tôi cũng có điều kiện hơn để hỗ 

trợ thêm cho chị em phụ nữ trong thôn. Trong những năm qua đã hỗ trợ cây giống, con 

giống, thức ăn chăn nuôi, cho vay vốn không lãi, tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 lao 

động trong thôn, trung bình hàng năm giúp được trên 20 hộ với số vốn, giống trị giá trên 

100 triệu đồng. Nhiều chị em trong chi hội đã có thu nhập và ổn định cuộc sống, gia đình 

thoát nghèo. 

Kính thưa các quý vị đại biểu!  

Thưa toàn thể Đại hội! 

Từ những nỗ lực không ngừng của bản thân và gia đình, gia đình tôi tiếp tục mở 

rộng quy mô chăn nuôi và dịch vụ vận tải, cho đến nay gia đình tôi lúc nào cũng nuôi gần 

100 con lợn nái, trên 500 con lợn thịt, mua sắm 4 xe ô tô tải chở hàng… đến cuối năm 

2015 trừ chí phí gia đình tôi thu nhập trên 1,6 tỷ đồng, trong đó: Thu nhập từ chăn nuôi 

lợn là 720 triệu đồng; thu từ cây lâm nghiệp, trồng chuối:100 triệu đồng; thu nhập từ dịch 

vụ vận tải: 800 triệu đồng.  

Để có được những thành công như ngày hôm nay, ngoài yếu tố may mắn còn là nỗ 

lực quyết tâm của bản thân tôi và các thành viên trong gia đình. Ngoài việc hăng say lao 

động sản xuất kinh doanh, bản thân tôi tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tuyên 

truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động 

sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tích cực tham 

gia các hoạt động từ thiện, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh còn khó khăn, 

ủng hộ phụ nữ nghèo, người cao tuổi… và các cuộc vận động ủng hộ do địa phương, của 

Hội phụ nữ phát động. Bản thân tôi cũng luôn gương mẫu, tuyên truyền và giữ gìn bản 

sắc dân tộc, truyền thống người phụ nữ Dao. Các con tôi đều ngoan ngoãn biết yêu 

thương kính trọng và cùng cha mẹ học tập, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.  
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Từ những cố gắng đó, trong những năm qua tôi đã được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng 

Bằng khen: Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2000- 2004; “Hộ 

gia đình sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2010-2015; Giấy chứng nhận đạt “Danh 

hiệu Phụ nữ xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao 

động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, nhiệm kỳ 2002- 2007”; nhiều năm nay gia 

đình tôi được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Cá nhân tôi rất vinh dự được Hội 

LHPN tỉnh Bắc Kạn lựa chọn tham dự Diễn đàn “Hoa trên thương trường” do Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; dự Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân 

tộc làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban chỉ đạo 

Tây Bắc tổ chức tại Nghệ An và được Ban chỉ đạo Tây Bắc tặng Bằng khen “Phụ nữ các 

dân tộc vùng Tây Bắc làm kinh tế giỏi” năm 2016. 

Trong những năm tiếp theo gia đình tôi tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào 

thi đua do Hội cấp trên phát động. Đồng thời, tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến 

thức khoa học kỹ thuật để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh 

tế, đồng thời tiếp tục vận động và hướng dẫn chị em phụ nữ trong thôn mạnh dạn đầu tư 

phát triển kinh tế gia đình. Tiếp tục hỗ trợ cây, con giống cho các hội viên, phụ nữ nghèo 

và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do chị em sản xuất ra để giúp chị em yên tâm sản xuất, từ đó 

góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương, đoàn kết xây dựng quê 

hương ngày càng giàu đẹp.  

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc! 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 


