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Chương trình phát thanh tổng hợp chuyên đề: 

“KHỞI NGHIÊP̣ VÙNG DÂN TÔC̣ THIỂU SỐ 

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VÙNG KHÓ” 

Thời lượng: 30’ 

Phát: 11h ngày 1/1/2018 

Thực hiện: Viêṭ Phú -Thanh Tâm- Hải Huyền- Hoàng Minh 

Tổ chức sản xuất, đạo diễn: Phạm Hồng Nhung 

Duyêṭ : Lãnh đạo Ban 

Khách mời:     - Tiến sĩ Hà Việt Quân - Phó Vu ̣trưởng phụ trách Vu ̣Hơp̣ tác Quốc tế,  

                                   Tổ trưởng Tổ công tác 569 hỗ trợ  khởi nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

 

     - Thạc sĩ nông nghiệp Vũ Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại  XNK Thái Hưng 

 

 

STT Phân giọng Nôị dung Thời lượng 

  

         Viêṭ Phú: 

        Nổi nhạc đặc trưng Tây Bắc 3 giây – nền xuống 

                Các BTV Việt Phú và Thanh Tâm xin kính chào quý vị và 

các bạn! Chào năm mới 2018!  

1’ 

 Thanh Tâm:                 Thưa quý vị, thưa các bạn! Trong bức tranh phát triển tổng 

thể của đất nước và thành tựu chung về tăng trưởng trong năm 2017, 

đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều khởi sắc và 
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nhiều tín hiệu vui! 

                   Nổi nhạc 2 giây – nền tiếp 

 Viêṭ Phú:     Với quyết tâm “ Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc 

phát triển chung, phải kể đến giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp ở vùng 

dân tộc thiểu số, với tư duy mở hơn và kỳ vọng cao hơn: đẩy mạnh 

khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số, để tăng giàu, chứ không chỉ là 

giảm nghèo. 

 

 Thanh Tâm:    Và như chúng tôi đã đề cập trong nhiều chương trình Dân tộc và phát 

triển trong suốt năm 2017 vừa qua: Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc đã thành lập một tổ công tác đặc biệt với tên gọi tổ công tác 569, để 

thúc đẩy vấn đề khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số. 

                  Nổi nhạc 2 giây – nền tiếp 

 

 Viêṭ Phú:     “Khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số - Đánh thức tiềm năng vùng 

khó” là câu chuyện mà chúng tôi mời các bạn cùng tham gia bàn luận 

trong ngày đầu tiên của năm mới 2018 này.  

        Chúng tôi xin giới thiêụ hai vị khách mời cùng tham gia chương 

trình. Đó là Tiến sĩ Hà Việt Quân - Phó Vu ̣trưởng phụ trách Vu ̣Hơp̣ 

tác Quốc tế,  Ủy ban dân tộc, tổ trưởng Tổ công tác 569 hỗ trợ khởi 

nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và Thạc sĩ nông 

nghiệp Vũ Hòa, người đa ̃đồng hành với nhiều dư ̣ án, những mô hình 

khởi nghiêp̣ của đồng bào dân tôc̣ thiểu số trong nhiều năm qua. Hiêṇ 

ông đang là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập 

khẩu Thái Hưng. 
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         Ông Hà Viêṭ Quân: Xin kính chào thính giả của Đài TNVN!  

         Ông Vũ Hòa: Tôi rất vui khi được tham gia chương trình cùng các bạn trong ngày 

đầu tiên của năm mới 2018!   

 

 Thanh Tâm:  Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến tham gia chương trình của các 

bạn qua trang Facebook của chương trình: “Khởi nghiệp ở vùng dân tộc 

thiểu số”, hoặc qua số điện thoại 043.8255667.      

 

 Quảng bá 

Phần 1: Đam mê khởi nghiệp - dẫn lối thành công 

 

 Viêṭ Phú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tâm: 

     Thưa quý vi ̣và thưa hai vi ̣khách mời! Trong chuyến công tác cuối 

năm lên một số bản vùng cao của tỉnh Sơn La, phóng viên Thanh Tâm, 

người đang dẫn chương trình cùng tôi hôm nay, đã tới bản Rừng 

Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Ở đó, chị đã tận mắt được thấy 

những thành công ban đầu trong khởi nghiệp, của một thanh niên dân 

tộc Mông  tên là Giàng A Dạy.  

    Dạy là một trong số những sinh viên của trường đại học Tây Bắc 

được đi tu nghiệp sinh tại Israel. Trở về nước, Dạy mang theo kiến thức 

làm nông nghiệp và ấp ủ nhiều dự định về làm nông nghiệp công nghệ 

cao, giúp bà con bản Rừng Thông thay đổi tư duy canh tác chỉ trông 

vào nước trời như trước.  

     Vâng, tôi vừa xuống núi (cười)! Tôi muốn chia sẻ ngay tới quý vị 

niềm vui, những ấn tượng và sự khâm phục của tôi đối với Giàng A 

Dạy. Quý vị biết không, Giàng A Dạy đã trở thành một “hiện tượng” ở 

bản Rừng Thông. Học đại học xong, về làm nông dân và đang làm 
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những việc mà chưa một ai ở Rừng Thông làm, như: dựng nhà lưới 

ươm cây giống bằng giá thể, sử dụng màng phủ sinh học giữ ẩm, công 

nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, đào bể chứa nước, có rau bán trong 

mùa đông, rồi cả bán rau qua điện thoại, trên mạng xã hội… Mỗi vụ 

rau, Dạy thu cả trăm triệu đồng. Và ấn tượng nhất với tôi chính là nụ 

cười của Dạy trên núi rau: 

    Tiếng gà lợn, tiếng bước chân ra vườn… 

Băng: (Cái cảm giác mình sờ vào cây rau, sáng sớm ra ngắm 

rau, bắt vài con sâu là thấy mê. Mấy hôm vừa rồi em đi vắng mà em 

thấy nhớ vườn rau quá. Thấy mình đam mê thật!) 

Người Mông ở Rừng Thông từ bao đời nay, mỗi năm chỉ làm 

được một vụ ngô, đất nghỉ dài cả nửa năm. Vậy mà vườn nhà Dạy bây 

giờ, đất chỉ được nghỉ 1 tháng, còn quay vòng với đủ loại rau quả:  

Băng:  Đất của em rất là nhọc (cười). Khoảng tháng 2 là em cho 

đất nghỉ. 

       Vụ rau mùa đông năm nay, Dạy thu hoạch tới đâu là tiêu thụ hết 

tới đó:  

Băng: Tiếng trao đổi điện thoại với nhân viên HTX mua rau…. 

HTX bán rau - một kênh tiêu thụ của em. Họ có một chuỗi cửa hàng ở 

trên thành phố Sơn La, đang tiêu thụ rau rất là tốt… 
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               Nhạc cắt ngắn vui  

 Viêṭ Phú:     Thưa hai vị khách mời! Khởi nghiệp là một vấn đề khó, nhưng khởi 

nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số thì cái khó còn gấp nhiều lần. Vì thế mà 

nhiều người cho rằng “Khởi nghiệp là chuyện xa vời với đồng bào dân 

tộc thiểu số”. Cả hai ông đều đã gắn bó nhiều với miền núi, vùng cao, 

với đồng bào dân tộc thiểu số, trước tiên mời các ông chia sẻ cảm nhận 

về niềm vui trên núi rau cùng Giàng A dậy. Và theo các ông thì khởi 

nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số có thực sự khó như nhiều người lo ngại 

lâu nay không ạ? 

 

 Ông Hà Viêṭ Quân:       Có lẽ đôi khi chúng ta bị cái từ khởi nghiệp làm cho cảm giác nó 

thách thức hơn rất nhiều. Nhưng mà thực ra thì khởi nghiệp ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số như câu chuyện của Dạy nó rất tự nhiên, rất 

là giản dị. Không những thế nó còn đang rất là nhiều tiềm năng như câu 

chuyện của Dạy. Và những người như Dạy trong thời gian tới sẽ được 

kỳ vọng là động lực để giúp cho không những là giảm nghèo ở vùng 

đồng bào dân tôc̣ thiểu số mà còn tăng giầu đúng như là mục tiêu về 

chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

 Ông Vũ Hòa:    Tôi thấy thế này: Nếu nói về khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ 

thông tin thì đối với đồng bào dân tôc̣ thiểu số, thì có thể là khó. Nhưng 

khởi nghiệp trên những sản phẩm bản địa của chính những vùng núi, tại 

quê hương của đồng bào dân tộc, tôi cho rằng hoàn toàn không khó tí 

nào. Điều quan trọng là có đam mê hay không, có yêu thích hay không.      

Đặc biệt là lĩnh vực nông sản và dược liệu. Ví dụ em Giàng A Dạy, tôi 

đã gặp em, tôi nhìn ánh mắt của em ấy rất là tươi khi em ấy được làm 

rau mà tôi nghĩ rằng chắc em ấy không được làm rau thì em ấy buồn 
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lắm.  

 Thanh Tâm:       Vâng ạ!  Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời! Trong một buổi làm 

việc với cán bộ chủ chốt làm công tác dân tộc từ trung ương tới địa 

phương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã 

đặt câu hỏi là:  Trong bối cảnh người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi 

nghiệp, thì đồng bào dân tộc thiểu số ở đâu trong bức tranh chung đó 

của quốc gia, thưa ông Hà Việt  Quân? 

 

 Ông Hà Việt Quân:      Theo khảo sát đánh giá của chúng tôi có gần 200 mô hình. Tạm thời 

chúng tôi gọi là mô hình đã, là những gương nông dân làm ăn giỏi, hay 

là những điển hình họ có những thành công trong quá trình khởi sự 

kinh doanh. Bên cạnh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, một mặt chúng tôi cũng 

muốn làm sao những mô hình đó sẽ lan tỏa thêm. Với mục tiêu chúng 

tôi được Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc giao là có lẽ cũng không 

cần phải làm theo phong trào, không cần chạy theo con số, nhưng 

chúng tôi cũng rất mong muốn là làm sao với 200 mô hình này trong 

năm 2018 chúng tôi sẽ nhân rộng và phát triển ra làm sao một cách bền 

vững hơn nữa, khoảng độ 100 doanh nghiệp nữa. Chúng ta cứ hình 

dung với 300 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp tạo ra khoảng 3 – 5 

công ăn việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số, thì chúng 

ta đã giải quyết được hàng nghìn cái lao động vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. Và mỗi việc làm đó, mỗi người lao động đó họ sẽ hỗ trợ, giải 

quyết được ít nhất là chúng ta không phải lo câu chuyện về đói nghèo 

cho hàng nghìn hộ gia đình đó ! Đó là tiềm năng chúng ta cần khai thác 

và phát huy hơn nữa! 

 

 Viêṭ Phú: 

 

 Thế còn ông Vũ Hòa, ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?  
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Ông Vũ Hòa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tâm: 

 

 

 

 

 

 

      Tôi còn nói vui thế này: Tôi còn ghen tị với đồng bào bởi vì với 

chính phủ kiến tạo thì tôi rất vui mừng và tôi rất hoan nghênh Bộ 

trưởng Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm UBDT đã thành lập ngay tổ công tác 

đặc biệt 569 để hỗ trợ khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực ra thì vùng dân tộc thiểu số muốn bền vững thì phải nằm trong 

một chuỗi khép kín. Đó là gì? Đó là doanh nhân, hay doanh nghiệp ở 

miền xuôi cũng rất cần các sản phẩm bản địa. Và sản phẩm bản địa, sản 

phẩm nông sản lại chính là thế mạnh của Việt Nam. Khi gắn vào chuỗi 

thì khó khăn đâu sẽ tháo gỡ ở đó. Và nó sẽ tạo một cái gắn kết bền 

vững hơn. Và đồng bào sẽ có nhiều cơ hội hơn, chứ không có gì khó 

khăn mà tôi cho rằng đây là một cơ hội…  

 

                                Nổi bài hát ngặp nhau giữa rừng mơ 

 

      Thưa quý vị, thưa các bạn! Nhiều cơ hội hơn, đồng nghĩa với mong 

ước ấm no hạnh phúc sẽ sớm trở thành hiện thực… Và bây giờ, vừa 

cùng nhau thưởng thức một lát cắt bình yên, hạnh phúc trong đời sống 

người vùng cao qua ca khúc “ Gặp nhau giữa rừng mơ”,  mong bạn hãy 

nhớ số điện thoại 043.8255667, để ít phút nữa có thể cùng tham gia 

chương trình với chúng tôi. 

                    

Nổi tiếp bài hát 

                     

 

 

 Quảng bá:Quý vi ̣và các baṇ đang theo doĩ chương trình DTPT số đầu tiên của năm 2018 với chủ đề : “ Khởi 

nghiêp̣ vùng dân tôc̣ thiểu số - Đánh thức tiềm năng vùng khó”. 

                                 Khởi nghiêp̣ :  “Đam mê sáng taọ, côị rê ̃thành công”. 
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 Phần 2:  Cần lắm những "Bà đỡ" mát tay! 

 

 Thanh Tâm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thưa quý vị, thưa các bạn! Như hai vị  khách mời  vừa chia sẻ cách 

đây ít phút, lợi thế để khởi nghiệp của người dân tộc thiểu số khá phong 

phú. Đó là: bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo; thiên nhiên hùng vĩ, 

khí hậu đặc trưng ở nhiều vùng thuận lợi cho phát triển nhiều loại nông 

sản, dược liệu quý, rồi hệ thống chính sách hỗ trợ bà con khá đầy đủ và 

chi tiết.v.v… Tiến sĩ Trần Văn Ơn - người đã bền bỉ hỗ trợ khởi nghiệp 

ở vùng dân tộc thiểu số trong nhiều năm rồi, cho rằng: điểm yếu nhất 

của người dân tộc thiểu khi khởi nghiệp là họ không biết mình đang 

nắm giữ nguồn lực lớn, không biết được những thứ mình đang có sẵn là 

những điều kiện vô cùng thuận lợi để khởi nghiệp. 

    Ông Vũ Hòa đánh giá như thế nào về nhận xét đó của tiến sỹ Trần 

Văn  Ơn?         

     

 

 

Ông Vũ Hòa: 

 

    Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy Ơn. Tôi thì bổ sung thêm là đồng bào  

dân tộc thiểu số, còn có một hạn chế, là về năng lực quản lý. Khi hiểu 

được thì làm việc nó sẽ hiệu quả cao hơn. Hôm vừa rồi thì rất hoan 

nghênh Ủy ban dân tộc, tổ 569 anh Quân có hỗ trợ cho 2 khóa học : 

một khóa ở Tam Đảo, một khóa ở Thái Nguyên, kết hợp với tổ chức lao 

động quốc tế ILO. Khi đồng bào học, tối nào tôi cũng gọi điện hỏi xem 

đồng bào học được những gì. Thì đồng bào nói rất là vui: Ôi hay quá, 

em học em mới thấy vỡ ra nhiều. Thì mình cũng thấy vui lây! 

 

 

Thanh Tâm: 

             Vâng, trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cũng đã gặp nhiều 

người như thế. Họ ham học hỏi và chỉ cần có người hỗ trợ, chỉ cho họ 

đường đi nước bước là họ dám khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công. 

Và cô gái dân tộc Mông Thào Sung, trong phóng sự của phóng viên 
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Hải Huyền ngay sau đây là một ví dụ. Chúng tôi được biết là cô gái 

Mông này, cũng đã được ông Hòa hỗ trợ tư vấn khá hiệu quả trong quá 

trình khởi nghiệp của cô  ấy! 

 
Phóng sư ̣

"Người phụ nữ Mông khởi nghiệp từ thổ cẩm truyền thống và vai 

trò của bà đỡ”  

 

 

 

 

Âm thanh máy khâu, khung dệt 

        Thưa quý vị! Tổ hợp tác lanh, thổ cẩm Tả Phìn nằm ngay đầu dốc 

thôn Can Ngài, xã Tả Phìn, thành phố Sa Pa. Mới sáng sớm, nhưng 

không khí làm việc đã rất khẩn trương. Người tỉ mẩn vẽ sáp ong, thêu 

hoa văn, người nắn nót là từng nếp vải, cắt mẫu hoặc may áo... Tiếng 

máy khâu, tiếng cười nói rộn khắp ngôi nhà thưng gỗ, lợp mái tôn, rộng 

chừng 15m2 với cơ man quần áo, túi xách, ba lô… được làm từ thổ 

cẩm. Giàng A Lung, thư ký tổ hợp tác cẩn thận vào sổ từng sản phẩm 

rồi kiểm lại đơn hàng. Anh bảo thấy có nhiều lợi ích khi tham gia tổ 

hợp tác: 

Băng (Anh Lung): Tham gia tổ này một là tăng thêm thu nhập cho 

bản thân. Thứ hai hiện nay trên địa bàn thôn của tổ hợp tác không có 

ai đi bán hàng rong. Thu nhập bình quân 2 – 3 triệu/người/tháng. 

     Chị Thào Sung đang hướng dẫn chị em mẫu thêu mới. Tổ đang dần 

chuyên môn hóa trong sản xuất. Giờ đây, ngoài bán trực tiếp, chị Thào 
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Sung còn đưa lên facebook bán hàng online: 

Băng (Sung): Tháng nào đông khách thu được 25 triệu, tháng nào ít 

khách thì 15 triệu. Mình bán trên facebook, một tháng là 30 triệu.  

- Nền nhạc Mông vui 

     Sản phẩm có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trong nước và bước đầu 

chinh phục được thị trường Nhật Bản. Tự tin hơn, Thào Sung đang 

nung nấu một quyết tâm cùng với việc phát triển thổ cẩm sẽ mở rộng 

con đường khởi nghiệp của mình bằng dịch vụ homestay: 

Băng (Sung): Tôi muốn mở homestay cho khách trải nghiệm. 

Tôi mong muốn có nhà đầu tư, có chuyên gia đồng hành giúp mình thì 

mình sẽ làm được. 

                         Nhạc cắt ngắn - vui  

 Thah Tâm:       Chị Thào Sung  đang có ý điṇh mở rộng sản xuất, thành lập công ty 

và dic̣h vu ̣homestay. Đây là quyết tâm cũng như mong mỏi của chi ̣ấy. 

Thưa ông Vũ Hòa, Thào Sung đang nghe chương trình và qua số điện 

thoại 043.8255765 đang muốn kết nối với hai vị khách mời, nhất là anh 

Hòa! 

 

 Ông Vũ Hòa: Thào Sung đấy à?  

 Thào Sung: 

 

Vâng! Em chào anh Hòa  

 Ông Vũ Hòa:    Daọ này khỏe không em? Công viêc̣ thế nào?Anh hỏi thăm sức khỏe  
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và công viêc̣ thấy bâṇ liên tuc̣. Thế kế hoac̣h mở homstay và công ty 

đến đâu rồi? 

 Thào Sung:    Da ̣em khỏe, công viêc̣ em vâñ ổn anh! Daọ này phải đi tỉnh thường 

xuyên a!̣ Em đi daỵ. Còn kế hoac̣h mở homestay và công ty em vâñ 

đang tiến hành nhưng còn nhiều băn khoăn lắm a!̣  

 

 Ông Vũ Hòa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hà Việt Quân: 

   Mở homestay cứ maṇh daṇ mà mở thôi, còn mở công ty thì nên tìm 

hiểu luâṭ Doanh nghiêp̣ thâṭ ky ̃đa.̃ Homstay dê ̃ bởi khai thác các sản 

phẩm ngay chính thế maṇh của đồng bào trên đó, ở nhà của mình và 

dùng chính những vâṭ duṇg của gia đình mình luôn, không cần phải đầu 

tư gì nhiều. Thứ hai, người nước ngoài và khách du lic̣h thành phố, ho ̣

rất thích mô hình homestay, càng môc̣ mac̣ thì càng tốt, nên em cứ 

maṇh daṇ làm, không cần đầu tư gì nhiều cả. Còn thành lâp̣ công ty ấy, 

em nên cân nhắc ky,̃ mình phải hiểu luâṭ Doanh nghiêp̣ đa.̃ Cứ khi nào 

em hiểu đươc̣ luâṭ Doanh nghiêp̣ và phải có kế toán thâṭ vững, nắm bắt 

thâṭ rõ, thì lúc đó thành lâp̣ công ty. 

      

    Cái mô hình homestay của Thào Sung, tôi phân tích thêm một chút.      

Việc thành lập công ty thì cũng có những thách thức. Nhưng tôi nghĩ 

rằng các bạn tâm tư suy nghĩ từ bây giờ không muộn chút nào. Vì 

chúng ta hình dung mô hình homestay đó muốn tham gia vào chuỗi, 

các bạn phải làm việc với các hãng lữ hành, các doanh nghiệp du lịch 

lớn thì các bạn cần có vị thế của các bạn ấy. Cần một doanh nghiệp và 

để đảm bảo tham gia được thị trường du lịch như thế thì việc thành lập 

doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn về pháp lý và khả năng mở 

rộng, phát triển kinh doanh theo hướng dài hơi và bền vững hơn. Cái 

đấy tôi nghĩ là khá khả thi, chứ không đơn thuần chỉ là thách thức. Việc 

thành lập doanh nghiệp cũng sẽ tạo điều kiện để các bạn tiếp xúc dễ 
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dàng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các quỹ hỗ 

trợ của chính phủ.       

 

    Tín hiệu điện thoại – tiếng chuông  

  

 

Thanh Tâm: 

     

   Vâng chúng tôi đa ̃ tiếp nhâṇ đươc̣ cuôc̣ điêṇ thoaị của một bạn mà 

bạn ấy giới thiệu là Lý Thi ̣Quyên, dân tôc̣ Dao, hiêṇ là giám đốc của 

HTX chuối sấy Thiên An, ở xa ̃ Vy Hương, huyêṇ Bac̣h Thông, tỉnh 

Bắc Kaṇ. Xin mời bạn Quyên ! 

 

 Lý Thi ̣ Quyên:    Anh Hòa ơi! Giờ em cũng muốn xây dưṇg môṭ dây chuyền và thiết kế 

mâũ bao bì riêng cho HTX nhưng laị không biết làm như thế nào. Rất 

cần sư ̣chia sẻ của anh a!̣  

 

 

 Ông Vũ Hòa:    Thiết kế logo bao bì, mình se ̃miêñ phí. Còn dây chuyền, tôi đa ̃hỏi 

viêṇ công nghê ̣ sau thu hoac̣h, thì dây chuyền giản đơn nó rơi vào 68 

triêụ. Nguồn vốn này rất mong lañh đaọ tỉnh Bắc Kaṇ cũng như UBND 

huyêṇ Bac̣h Thông hỗ trơ ̣cho HTX, để HTX có thiết bi ̣tối thiểu để sản 

xuất ra đươc̣ cái chuối sấy ở mức đơn  giản nhất. 

 

 

 Thanh Tâm:     Thưa quý vị, thưa các bạn! Rất nhiều người trẻ ở vùng dân tộc thiểu 

số đang mong muốn khởi nghiệp. Vậy thưa ông Hà Việt Quân, chúng 

ta cần có giải pháp gì để gỡ khó, để tư vấn, kết nối với nhiều bạn trẻ có 

nhu cầu khởi nghiệp hơn không ? 

 

 Ông Hà Viêṭ Quân:      Trong năm 2017, khi tổ công tác được thành lập, chúng tôi nhận 

được sự ủng hộ và tham gia rất nhiều như anh Vũ Hòa. Rồi như chị 
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Phạm Hoàng Ngân, anh Ơn và nhiều người khác nữa có tâm huyết với 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi cho rằng trong mỗi chúng ta, các 

nhà dầu tư, doanh nghiệp đều có mong muốn hỗ trợ khu vực này phát 

triển bền vững nhất. Tôi nghĩ rằng năng lượng ở rất nhiều nơi. Tổ công 

tác hay tất cả những người có khả năng có thể tập hợp năng lượng đó, 

để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khai thác tiềm năng. Đấy là câu 

chuyện tổ công tác đánh giá là quan trọng nhất.  

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp các nhà tài trợ quốc tế, 

tiến hành tổ chức các khóa đào tạo tập trung các mô hình điển hình trở 

thành những người giảng viên. Không ai dạy đồng bào dân tộc tốt nhất 

bằng việc họ tự chia sẻ thông tin cho nhau. Năm 2018, chúng tôi sẽ tập 

trung vào những giảng viên tại chỗ như thế, để họ có thể chia sẻ. Nếu 

như các bạn có thể xây dựng được từng lớp một, 20 giảng viên tại chỗ, 

mỗi người dạy được 5-10 người, xong họ lại chia sẻ lại với nhau thì tôi 

nghĩ đây là cách mà chúng tôi sẽ tập trung vào. Và chính phủ cũng sẽ 

có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hỗ trợ bà con dân tộc 

thiểu số. 

  

Thanh Tâm: 

 

     Chúng tôi được biết là cách đây khoảng 7 tháng, Tổ công tác 569 

của Ủy ban Dân tộc đã tổ chức một Diễn đàn Kết nối hỗ trợ khởi 

nghiệp. Ông có thể chia sẻ một vài thông tin hậu diễn đàn rất thiết thực 

này? 

 

 

 Ông Hà Viêṭ Quân:     Ngay trong diễn đàn, chúng tôi ký được 14 thỏa thuận hợp tác cùng  
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kết nối hỗ trợ đồng bào. Có những đối tác tự kí với nhau. Sau diễn đàn, 

chúng tôi thống kê được 18 hoạt động của đối tác nữa. Trong năm 

2018, UBDT cùng ngân hàng thế giới cũng sẽ tiếp tục đồng hành với 

nhau trong việc nghiên cứu và tìm kiếm các ý tưởng phát triển chuỗi 

giá trị, để hỗ trợ tiếp cận thị trường. Đặc biệt, hướng tới phụ nữ và đối 

tượng yếu thế hơn ở vùng dân tộc thiểu số. 

        Nổi tiếp bài hát Tình ca Tây bắc    

     Quảng bá chương trình  

 Thanh Tâm: 

 

 

 

 

 

Viêṭ Phú: 

 Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời! Tư duy về khai thác tiềm năng ở 

vùng dân tộc thiểu số đã và đang hình thành nhiều ý tưởng khởi nghiệp 

của chính đồng bào dân tộc, trong đó phải kể đến nhóm năng động nhất 

là thanh niên, sinh viên người dân tộc thiểu số. 

 

    Chúng tôi muốn nhắc đến các trung tâm ươm tạo, vườn ươm khởi 

nghiệp trong các trường đại học. Và tiếp theo đây, mời quý vi ̣ thính giả 

và hai vi ̣khách mời cùng phóng viên Thào Hoàng Minh đến với Trung 

tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiêp̣ của trường Đại học Nông 

- lâm Thái Nguyên: 

 

 Phóng sư:̣ “Giữ lửa ước mơ khởi nghiêp̣”  

  

 

 

 

 

 

      Tiếng động nền các sinh viên trao đổi, tranh luận 

Thưa quý vị, thưa các bạn! Tôi đang có mặt tại phòng họp tầng 2 , 

khu nhà hành chính B của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Nơi 

đây suốt một năm qua, trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của 
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nhóm bạn trẻ thuộc câu lạc bộ “Trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ 

trợ khởi nghiệp” của trường thành lập. Từ trung tâm ươm tạo này, một 

số bạn đã bắt đầu công việc kinh doanh từ khi còn đang ngồi trên ghế 

nhà trường. 

Táo bạo hơn cả là Ngân Thị Thu Uyên, người Tày, nuôi ước mơ 

xây dựng một thương hiệu cà phê quốc tế: 

Băng (Uyên):  Em muốn mở chuỗi nhà hàng Việt Nam Coffe ở 

nước ngoài. Nhà em từng có các cô bác ở trong Buôn Mê Thuột đã 

buôn cà phê rồi. Trước em có học ở Đài Loan ở 4 tháng.Em có chơi 

một nhóm bạn người nước ngoài thì họ khen rất là ngon, đậm vị như cà 

phê Ý ấy ạ, nhưng họ bảo là tại sao nó không nổi tiếng bằng cà phê Ý. 

Từ đó em mới ra ý tưởng. 

 Thanh Tâm: 

 

    Thưa hai vị khách mời! Vườn ươm khởi nghiệp của Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên, Đại học Tây Bắc mới thành lập, nhưng đã thu hút 

được sự quan tâm của nhiều sinh viên. Và chúng tôi biết là ở khu vực 

miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có một số trường đại học có 

những vườn ươm như thế này. Theo hai ông, thì chính sách đối với 

vườn ươm trong các trường đại học hiện nay đã đủ mạnh để những ý 

tưởng mới, những ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ được nuôi dưỡng và 

được triển khai trong thực tế một cách hiệu quả chưa ạ? 

 

 Ông Hà Viêṭ Quân:     Tôi thì cho rằng câu chuyện vườn ươm đang phát huy đúng vai trò 

của nó, vì chúng ta đã biết, các trường đại học và các bạn trẻ là nguồn 
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sáng tạo vô tận. Họ dám nghĩ dám làm và như chúng tôi nói là các bạn 

ấy nghĩ ra được những ý tưởng ít khi chúng ta nghĩ được. Phải khẳng 

định các mô hình sáng tạo này là những hướng đi trong thời gian vừa 

rồi Ủy ban dân tộc chúng tôi cũng hướng đến các trường đại học vùng 

như Đại học Tây Bắc, đại học Thái Nguyên, đại học Cần Thơ, để chúng 

tôi có thể tìm kiếm những sự hợp tác và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 

cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Rất nhiều bạn sinh viên dân tộc 

thiểu số đang theo học tại đó. Việc cần làm trong năm 2018 chúng tôi 

cho rằng đó chính là việc kết nối các trung tâm ươm tạo này với nhau 

để hỗ trợ kịp thời hơn các vườn ươm tạo. 

  

Ông Vũ Hòa: 

   Tôi thì tôi nghĩ thế này: các vườn ươm cần đưa ra các cuộc thi. Ví dụ 

như sáng kiến về những dự án khởi nghiệp, rồi vận động các doanh 

nghiệp tham gia chung tay cùng vườn ươm, vì doanh nghiệp có những 

cái mà sinh thiếu như kinh nghiệm, tài chính, nhưng SV cũng có những 

cái mà doanh nghiệp thiếu như sức trẻ và ý tưởng sáng tạo, chúng tôi 

không thể bằng các bạn SV được, thì tôi cho rằng nên chung tay vào để 

có hiệu quả cao nhất. 

                                Nhạc cắt ngắn - vui                             

 

 Viêṭ Phú:    Thưa quý vị, thưa các bạn! Một năm mới lại đến! Chúng ta lại bắt đầu 

một chặng đường mới với những mục tiêu mới, mà bao giờ, thường thì 

năm sau mục tiêu cũng đặt cao hơn so với năm trước. Ông Hà Việt 

Quân có thể đưa ra một vài dự báo về triển vọng khởi nghiệp ở vùng 

dân tộc thiểu số trong năm 2018 này và một vài năm tới ? 

 

 

 Ông Hà Viêṭ Quân:   Năm 2018 sẽ là năm mang nhiều tín hiệu tích cực đối với phong trào  
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khởi nghiệp trong vùng dân tộc thiểu số. Quay lại mô hình bạn Dạy! 

Một số bạn đã bước đi vững chắc rồi, thì đó là câu chuyện truyền cảm 

hứng để các mô hình khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số sẽ được triển 

khai. Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số là mũi tên bắn 3 đích. Bên 

cạnh việc tạo ra công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tạo ra thu nhập, 

thì khởi nghiệp còn là động lực để người dân tộc thiểu số phát huy, bảo 

tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, những bài thuốc dân 

gian, những kinh nghiệm, thảo dược, những sản phẩm thủ công truyền 

thống. Những giá trị văn hóa sẽ được bảo tồn và gìn giữ bền vững nhất 

thông qua các hoạt động khởi nghiệp. Mục tiêu lớn nhất là “Không để 

ai bị bỏ lại phía sau” trong câu chuyện phát triển của Việt Nam.  

 Tâm:    Còn ông Vũ Hòa, dự định trong năm 2018 này, ông trong vai trò bà 

đỡ các ý tưởng, các mô hình khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số, có 

điều gì mới so với thời gian qua không ạ? 

    

 

 Ông Vũ Hòa    Tôi rất tâm đắc câu trong bài hát “Sống trong đời sống cần có môṭ 

tấm lòng”. Tôi cũng kêu goị nhiều doanh nghiêp̣ hơn nữa, phát huy 

đúng thế maṇh của Việt Nam. Đó là nông sản, dươc̣ liêụ và văn hóa 

bản điạ. Vì tôi biết ở nước ngoài có rất nhiều sản phẩm mang thương 

hiêụ nước ngoài nhưng thưc̣ ra ho ̣laị nhâp̣ nguyên liêụ từ Việt nam và 

Trung Quốc. Ví du ̣như thưc̣ phẩm chức năng. Ho ̣mua nguyên liệu của 

Việt Nam, làm thương hiêụ, rồi laị bán laị, và người thành phố đang 

mua với môṭ giá rất đắt, nhưng ho ̣ laị quên mất rằng các sản phẩm đó 

nguồn nguyên liêụ đó chính từ những vùng núi của Việt nam, ở khu 

Đông Bắc, Tây bắc, Tây Nguyên … Đó chính là giá tri ̣văn hóa bản điạ 
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mà lâu nay chúng ta bỏ quên. Tôi se ̃tham gia nhiều hơn các Hợp tác xã 

ở các tỉnh khác để rồi kết nối với nhau xem là thế maṇh hỗ trơ ̣cho tỉnh 

kia, để góp phần xây dựng chuỗi và thương hiêụ dưạ trên sản phẩm là 

thế maṇh. 

 Ông Hà Viêṭ Quân:      Chúng tôi cũng quay laị câu nói của thủ tướng Nguyêñ Xuân Phúc 

đa ̃phát biểu trong thời gian vừa qua: “ Nếu chúng ta muốn đi nhanh 

thi ̀đi môṭ  miǹh, mà muốn đi xa thi ̀đi cùng nhau”. Tôi cũng mong 

các đối tác của đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta se ̃đi cùng nhau, bởi 

vì chúng ta cũng không ai muốn là đi thâṭ nhanh cả, mà chúng ta đều 

muốn cùng nhau đi xa. Câu chuyêṇ khởi nghiêp̣ là một minh chứng cho 

câu chuyêṇ chúng ta se ̃đi cùng nhau như vâỵ. 

                        Nổi nhạc 

 

 Phú:    Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn! Chúng tôi hy vọng rằng: Những 

thông tin này sẽ làm cho nhiều bà con dân tộc thiểu số phấn chấn hơn, 

quyết tâm cao hơn trong việc nghĩ cách khai thác tiềm năng ở ngay 

vùng đất mình sinh sống, để làm giàu cho mình và giúp những người 

trong bản làng mình cùng khấm khá. 

 

 Thanh Tâm: 

 

 

 

   Và chúng tôi xin kết thúc chương trình này với chia sẻ về dự định 

trong năm 2018 của chàng thanh niên người Mông - Giàng A Dạy, tốt 

nghiệp đại học để về làm nông dân trồng rau và của một số sinh viên 

đang thao thức với khát vọng: Dám dấn thân để làm giàu cho mình và 

cho quê hương: 
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Chùm ý kiến:   

 Băng A Dậy: Năm 2018 thì em sẽ mở rộng qui mô lên 1 ha. Dự tính là 

em sẽ thu được khoàng 400 triệu đồng một lứa.  

 Băng Ngân Thu Uyên: Tháng tới này em sẽ đi làm thêm ở Úc trong 1 

năm, trong các trang trại, tiền em kiếm được sẽ mua một mảnh cà phê. 

Và em cũng đã có từng bước nhỏ để thực hiện ước mơ sau này. 

 Ông Hà Viêṭ Quân:      Chúng tôi chúc cho phong trào khởi nghiêp̣ của chúng ta trên vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số se ̃ngày càng khởi sắc! 

 

  

 

Viêṭ Phú: 

 

 

 

 

 

Thanh Tâm: 

 

 

 

 

 

Viêṭ Phú: 

 

(Dẫn trên nền nhac̣ vui tươi của bài hát Xuân về trên bản mường) 

 

   Các bạn đã nhận ra giai điệu quen thuộc của bài hát “Xuân về trên 

bản mường”… Vâng, một lần nữa xin chúc cho những ý tưởng khởi 

nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số đơm hoa và kết nhiều trái ngọt, để cuộc 

sống của mỗi người dân nơi vùng xa ngày càng khấm khá hơn… 

      

    Chương trình Dân tộc và phát triển đầu năm của năm mới 2018 với 

chủ đề: “Khởi nghiệp ở vùng Dân tộc thiểu số - Đánh thức tiềm năng 

vùng khó” xin được kết thúc tại đây! Các bạn có thể theo dõi lại 

chương trình này trên trang FB: Khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số 

hoặc trên trang web: vov4.vn. 

 

    Một lần nữa, xin cảm ơn hai vị khách mời, Tiến sĩ Hà Viêṭ Quân, 

Phó Vu ̣ trưởng phụ trách Vu ̣Hơp̣ tác Quốc tế, tổ trưởng Tổ công tác 

569 hỗ trợ  khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và 
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Thanh Tâm: 

Thạc sĩ nông nghiệp Vũ Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư 

thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, đã tham gia chương trình. 

  

     Các BTV Việt Phú - Thanh Tâm và nhóm phóng viên Hệ phát thanh 

dân tộc xin tạm biệt quí vị và các bạn! Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 

trong các chương trình sau! 

 

                    Nổi tiếp bài hát - dứt nhạc 


