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Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN xã Hàm Trí đã tích cực phát động 

và thực hiện đạt được nhiều kết quả, từ đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình 

tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đặt biệt là kinh tế gia đình do chị em phụ nữ làm chủ. Một trong số đó 

có mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình chị Thông Thị Lang – Tổ 6, thôn 

Lâm Giang. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông đông anh chị em. Chị 

thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của một gia đình nghèo. Chính vì 

vậy, chị luôn tìm cách để đưa kinh tế gia đình đi lên, tạo điều kiện cho các con 

được ăn học đến nơi 

đến chốn. Năm 

1998, chị lập gia 

đình và sinh con đầu 

lòng. Hai vợ chồng 

chị sinh sống cùng 

với mẹ với diện tích 

đất sản xuất hơn 2 

sào, vào khoảng 

chừng năm 2000 gia 

đình chị có có sản 

xuất ớt đỏ dài nhưng 

năng suất không đạt, tỉ lệ thu nhập thấp, không có nơi để tiêu thụ. Từ đó, gia 

đình chị quyết định nhổ bỏ. 

Từ năm 2000 đến 2009, gia đình chị Lang tiếp tục sử dụng đất để canh 

tác giống cây trồng khác nhưng vẫn không cho lại lợi nhuận trong việc sản xuất. 

Đến năm 2010 chị được các chị, em phụ nữ trong xóm tuyên truyền về lớp tập 

huấn cây thanh long, chị đã đến gặp Chi hội trưởng phụ nữ của Thôn để được 

đăng ký và học lớp đấy. Hiểu hết về các quá trình của việc trồng giống cây 

trồng, khó khăn là vậy nhưng nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó hai vợ chồng 

chị quyết định trồng 700 trụ thanh long trên diện tích đất trồng, thời điểm ấy giá 



cả thanh long ổn định, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chị đảm bảo cuộc 

sống. 

Giai đoạn dịch Covid 19 bùng phát, giá cả thanh long xuống thấp, kinh tế 

gia đình chị hết sức bấp bênh. Càng đầu tư sản xuất thanh long càng bị lỗ nặng. 

Vợ chồng chị trăn trở tìm hướng đi riêng cho kinh tế gia đình mình.  

Năm 2016 qua việc tham gia sinh hoạt phong trào Hội, chị được chị 

Thanh Ái Hiền cựu Chi Hội trưởng giới thiệu và chị tiếp cận được với lớp tập 

huấn về chăn nuôi bò. Nhưng mãi đến năm 2021, hai vợ chồng chị mới quyết 

định thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản.  

Trong quá 

trình chăn nuôi, chị 

đã tích cực tham gia 

nhiều lớp tập huấn về 

kĩ thuật nuôi và chăm 

sóc bò, đồng thời chị 

còn tích cực học hỏi 

kinh nghiệm trên các 

diễn đàn như qua các 

loại sách về kỹ thuật 

chăn nuôi bò, trên 

các phương tiện 

thông tin đại chúng 

như loa phát thanh, tivi….. nên đàn bò của chị luôn khỏe mạnh, mỗi năm sinh 

thêm 01 con bê. Sau khi nuôi con bê được hơn 1,5 năm, gia đình chị quyết định 

bán và tiếp tục mua thêm bò giống đực để nuôi và đồng thời cũng để phối 

giống. Đến nay mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình chị đã có 07 con bò, 

trong đó có 06 bò đực, 01 bò cái và 01 bê con. Trên diện tích đất sản xuất, vợ 

chồng chị Lang sử dụng để trồng cỏ sữa làm thức ăn cho những con bò. Bên 

cạnh đó với khoảng hơn 2 ha diện tích đất nông nghiệp, gia đình chị còn canh 

tác thêm lúa nước và giờ đã thu hoạch. Làm kinh tế với cách thức áp dụng các 

tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất là cách thức chính để giúp gia đình chị 

vượt qua khó khăn và cải thiện được cuộc sống của gia đình. 

Hiện nay, bình quân mỗi năm mô hình kinh tế, trừ đi các chi phí của gia 

đình chị thu về khoảng 50 triệu đồng. Không chỉ là một trong những tấm gương 

điển hình của người phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị Lang còn thường xuyên giúp 



đỡ các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về kiến thức để chị em cùng 

vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, nhiều chị em phụ nữ 

trong thôn từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 

Khi hỏi về hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới chị Lang chia sẻ: 

Trong thời gian tới, chắc gia đình chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện mô hình 

này để tăng thêm thu nhập cho cả gia đình, lẫn tạo được điều kiện để các con 

tôi có thể được ăn học tốt nhất. 

Biết phát huy tiềm năng lợi thế của chính bản thân mình cùng với sự 

quyết tâm, chịu khó tự tìm hướng đi thích của mình, chị Lang đã vượt qua khó 

khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ đảm đang với vai trò là một 

người vợ, một người mẹ, chị Thông Thị Lang là gương phụ nữ sản xuất kinh tế 

giỏi để mọi người học tập và noi theo nhất là phong trào thi đua phát triển kinh 

tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./ 

                                                                              Hội LHPN xã Hàm Trí 

 

   


