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VIJACHIP CÁI LÂN - Gắn kết với người dân miền núi
01/08/2012 7:55:00 SA

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật Cái
lân (VIJACHIPCL), nằm trong khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long
tỉnh Quảng Ninh. Là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được liên
doanh giữa Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ( VINAFOR ) và Tập đoàn
SOJITZ (Nhật Bản).

Lãnh đạo công ty trực tiếp giao cây tài trợ đến tận tay người dân

VIJACHIP Cái Lân có mục tiêu kinh doanh chính là: chế
biến, thu mua dăm gỗ để xuất khẩu và trồng rừng nguyên
liệu. Với nhà máy chế biến dăm gỗ, quy mô công xuất
140.000 tấn dăm gỗ khô/năm, Hiện tại công ty có 96 CBCN
viên thường xuyên làm việc tại công ty.

Sản lượng gỗ dăm xuất khẩu từ khi thành lập đến nay,
năm sau luôn cao hơn năm trước và hiện đạt khoảng 200.000
tấn dăm khô/năm với kim ngạch xuất khẩu khoảng 28 triệu
USD/năm, toàn bộ sản phẩm là dành cho xuất khẩu tại thị
trường chính là Nhật bản. Trong quá trình hình thành và phát
triển của VIJACHIP Cái lân, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm
đến công tác trồng rừng để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ
cho sự phát triển bền vững của đơn vị trong tương lai. Thực
hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác giúp
đỡ 26 xã nghèo trên địa bàn tỉnh, những năm qua VIJACHIP
Cái lân là đơn vị tích cực tham gia vào các chương trình xoá
đói, giảm nghèo của tỉnh cụ thể như: Chương trình xoá nhà
tranh tre, nhà tạm ; chương trình hỗ trợ mỗi hộ nghèo một
con trâu vv.. Công ty VIJACHIP Cái lân cũng cam kết với tỉnh
Quảng ninh tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế
các xã nghèo miền núi của tỉnh.

Bên cạnh việc đầu tư trồng rừng quy mô lớn theo quy
trình lâm nghiệp dưới hình thức hợp tác với các tổ chức kinh
tế ở các địa phương như Hoà bình, Yên bái , Lạng sơn, trong 5
năm  từ năm 2008 đến nay, Công ty đã đầu tư hỗ trợ cho 871
hộ dân các xã Hà Lâu huyện Tiên Yên, Đạp Thanh và Thanh
Lâm huyện Ba Chẽ gần 3 triệu cây giống để trồng 1.500 ha
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rừng nguyên liệu; tổng trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng; đây là
con số không nhỏ và vô cùng ý nghĩa; bởi hơn bao giờ hết, với
người dân nghèo miền núi, được hỗ trợ giống cây để trồng
rừng chính là được tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào cho họ
phát triển kinh tế, xóa cái đói, giảm cái nghèo, vươn lên xây
dựng cuộc sống đẩy đủ hơn cả về vật chất và tinh thần.
Nguồn cây giống này được công ty cung cấp miễn phí cho
các hộ dân với cam kết mua lại toàn bộ sản lượng khi thu
hoạch với giá thị trường tại thời điểm khai thác rừng. Hộ dân
có toàn quyền khai thác và tiêu thụ sản phẩm như chính họ
đầu tư mà không phải gắn với một điều kiện ràng buộc bất
lợi nào.

Song song với công tác đầu tư trồng rừng, tạo nguồn
nguyên liệu lâu dài; công ty VIJACHIP Cái lân còn tăng cường
khuyến khích các hộ dân chú trọng vào kỹ thuật và quy trình
trồng rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp; không những đã
tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho hàng ngàn
lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mà còn tích cực hưởng
ứng chương trình trồng rừng của Chính Phủ, góp phần cải tạo
môi sinh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi
trường, chống biến đổi khí hậu .

Theo chân anh Lý Ngọc Xuân thôn Nặm Mìn xã Hà Lâu
Huyện Tiên Yên đi thăm rừng Keo của gia đình anh; nhìn lứa
keo đã bước sang tuổi thứ 5, đang ở “thì sung sức”, hơn ai hết
anh Xuân thấy tương lai của gia đình mình tươi sáng hơn; với
đồi keo này, chỉ 2 đến 3 năm nữa thôi, gia đình anh sẽ có một
khoản thu nhập lớn, giúp anh trang trải cuộc sống, đầu tư
cho các con ăn học và mua sắm các vật dụng thiết yếu trong
gia đình. Anh Lý Ngọc Xuân cho biết “Công ty VIJACHIP Cái Lân
đã cho cây giống để gia đình trồng rừng; bây giờ cây đã to rồi,
sắp được khai thác rồi, khi nào được khai thác, công ty lại đến
mua cây, gia đình tôi sẽ có thu nhập, đời sống sẽ không còn
nghèo nữa; tôi cám ơn Công ty VIJACHIP Cái Lân nhiều lắm, công
ty đã mang niềm vui đến cho người dân nghèo chúng tôi”

Cũng như gia đình anh Xuân và bao gia đình khác, năm
2010, gia đình anh Đàm Văn Cường thôn khe Mầu xã Đạp
Thanh, huyện Ba Chẽ nhận được cây keo giống của công ty
VIJACHIP Cái Lân hỗ trợ, quyết tâm trồng rừng để thoát
nghèo, từng bước làm giàu của gia đình anh được tiếp thêm
động lực mạnh mẽ. Ngày nhận những cây giống từ tay lãnh
đạo công ty trao tặng, hơn ai hết, anh Cường hiểu rằng, đó
chính là sự giúp đỡ chân tình, đồng thời cũng là những tình
cảm sâu nặng, niềm tin lớn lao của một doanh nghiệp nơi
phồn hoa đô thị gửi gắm nơi những người dân nghèo ở miền
núi, vùng cao như anh. Với suy nghĩ “có đất rừng của nhà nước
giao cho, có cây giống của Công ty tài trợ, không lý do gì mà
không cố gắng để sau này thoát nghèo, làm giàu từ rừng”; gia
đình anh đã trồng đồi keo này với quyết tâm mãnh liệt và
tinh thần trách nhiệm của một người được trao gửi niềm tin.

Việc chăm sóc rừng Keo đã trở thành công việc hàng ngày của nhiều

Video

Ba Chẽ sẵn sàng cho năm học
mới
Ba Chẽ chủ động các biện
pháp đối phó và khắc phục
hậu quả cơn bão số 3
Truyền hình Ba Chẽ ngày
12/8/2016
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hộ dân
 “Người có công, đất chẳng phụ công người”  cây keo

mảnh mai ngày nào cứ lớn dần theo năm tháng; công việc
chăm sóc, bảo vệ rừng keo được gia đình xem như niềm vui
hàng ngày và cũng là sự kỳ vọng vào ngày mai, những chuyến
xe gỗ keo nguyên liệu sẽ lăn bánh trở về nhà máy chế biến
nguyên liệu giấy của Công ty như một sự tri ân của người dân
nghèo với doanh nghiệp.

Anh Cường tâm sự: “Ba năm trước Công ty đã hỗ trợ tôi cây
Keo giống để trồng, tôi rất vui, tôi biết nếu mình trồng và chăm
sóc tốt cây rừng sẽ cho lợi nhuận rất cao, giúp cho gia đình tôi
thoát nghèo; tôi không biết nói gì hơn, tôi sẽ chăm sóc cây thật
tốt để không phụ lòng công ty”.

Từ điều kiện thực tế của xã Hà Lâu huyện Tiên Yên và các
xã Đạp Thanh, Thanh Lâm huyện Ba Chẽ cho thấy, niềm vui
không phải chỉ đến với người dân nghèo khi nhận được giống
cây của công ty VIJACHIP Cái lân hỗ trợ để trồng rừng nguyên
liệu mà niềm vui đó còn là của cả cấp uỷ, chính quyền các
địa phương. Bởi, chủ trương thoát nghèo nhanh và bền vững,
từ lâu đã là mục tiêu mà cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và
nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã hướng tới; đã bao
năm nay, tìm hướng phát triển kinh tế cho người dân luôn là
điều trăn trở của lãnh đạo các xã còn nhiều khó khăn này. Từ
khi nhận được sự hỗ trợ cây giống và sự bảo đảm bao tiêu
sản phẩm của Công ty, sự khó khăn trong cuộc chiến chống
đói, nghèo ở xã Hà Lâu, xã Đạp Thanh, xã Thanh Lâm như
được tháo gỡ, cởi bỏ sự bí bách, đôi khi là cái khó bó cái
khôn.

Nếu 5 năm về trước việc trồng rừng nguyên liệu giấy của
người dân ở các xã mới chỉ là tham gia mô hình thì đến nay
đã thành phong trào, một phong trào với mục đích cụ thể, rõ
nét, mang tính bền vững, hứa hẹn mang đến cho người dân
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thăm những cánh rừng keo bạt
ngàn xanh mướt, căng đầy nhựa sống được trồng bởi những
cây giống mà Công ty VIJACHIP Cái Lân hỗ trợ mới thấy hết
được sự tương thân, tương ái; sự chia sẻ, sự chung vai gánh
những khó khăn, vất vả đời thường cùng người dân nghèo của
Công ty và chính sự sẻ chia đó, sự hỗ trợ nghĩa tình đó đã và
đang là “cú huých” để những địa phương còn nhiều khó khăn
như xã Hà Lâu, xã Đạp Thanh, xã Thanh Lâm từng bước phát
triển.

Ông Hoàng Vĩnh Hải - Chủ tịch UBND xã Hà Lâu khẳng
định: “Sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty VIJACHIP Cái Lân đối với
chúng tôi là rất lớn, rất quan trọng để nhân dân các dân tộc xã
Hà Lâu có cơ hội vươn lên thoát nghèo; việc hỗ trợ cây giống
của công ty để nhân dân chúng tôi trồng rừng nguyên liệu đã
để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi
người dân xã Hà lâu; chúng tôi rất cám ơn sự giúp đỡ của công
ty, chúng tôi sẽ có trách nhiệm vận động bà con trồng, chăm sóc
và bảo vệ rừng thật tốt, để sau này cung cấp nguyên liệu cho
công ty; một lần nữa, thay mặt toán thể cán bộ, đảng viên và
quần chúng nhân dân xã Hà lâu, xin cảm ơn và chúc Công ty
VIJACHIP Cái Lân luôn thắng lợi trong sản xuất kinh doanh, luôn
là đơn vị tiêu biểu trong các doanh nghiệp của tỉnh và mong
rằng người dân nghèo vùng cao sẽ nhận được sự quan tâm hỗ
trợ nhiều hơn nữa của Công ty”.

Để người dân nghèo tích cực hưởng ứng tham gia trồng
rừng một cách chủ động, đầy quyết tâm, tạo thành phong
trào như hiện nay thì việc hỗ trợ cây giống của nhà nước, của
các doanh nghiệp là vấn đề mấu chốt, mang tính quyết định,
cũng bởi một điều rất đơn giản là cho dù người dân có hiểu
rõ được cái lợi của việc trồng rừng thì cũng bởi cái nghèo mà
không thể tự bỏ vốn ra để mua giống cây mà trồng rừng; bên
cạnh đó, trong suốt nhiều năm qua, thường người dân miền
núi vẫn phải loay hoay với việc tìm thị trường tiêu thụ các
sản phẩm của mình làm ra; đã có biết bao sản phẩm nông



nghiệp, lâm nghiệp trở thành “đồ bỏ đi thì tiếc, giữ lại thì cũng
chẳng để làm gì” cũng chi vì người dân không tìm được đầu ra
cho sản phẩm của mình. Nay Công ty VIJACHIP Cái lân, không
chỉ hỗ trợ bà con cây giống và còn bao tiêu sản phẩm cho
người dân như “một làn gió mới, mát lành” thổi vào “cuộc sống
oi bức” của người dân vùng cao; đối với người dân đó là cứu
cánh cho đời sống vật chất, là niềm vui, phấn khởi trong đời
sống tinh thần; đối với cấp uỷ, chính quyền các huyện Ba
Chẽ, Tiên Yên, việc làm của công ty VIJACHIP Cái Lân  là sự sẻ
chia, ghé vai gánh giúp gánh nặng trên đôi vai của các huyện
miền núi.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giang – Bí thư Huyện uỷ Ba Chẽ cho
biết “Chúng tôi luôn luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp
đỡ, hỗ trợ của công ty VIJACHIP Cái Lân đối với người dân trên
địa bàn huyện; các bạn đã và đang chung tay cùng cấp uỷ,
chính quyền huyện từng bước khắc phục khó khăn, từng bước
tạo cho người dân có được cuộc sống đẩy đủ hơn cả về vật chất
và tinh thần, việc giúp đỡ, hỗ trợ của công ty không chỉ đơn
thuần là cho người dân cây giống để trồng rừng mà còn là một
hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền
thống đoàn kết tương thân, tương ái đến với mỗi người dân, hy
vọng trong thời gian tới, huyện Ba Chẽ chúng tôi sẽ nhận được
sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của công ty.

Với phương châm “Gắn lợi ích kinh tế với làm tốt công
tác an sinh xã hội” là mục tiêu và chiến lược phát triển của
Công ty VIJACHIP Cái lân, nhằm tạo vùng nguyên liệu ổn định
cho hoạt động sản xuất chế biến dăm gỗ xuất khẩu của công
ty và là điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển trong
những năm tiếp theo, 5 năm thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo
tại xã Hà Lâu huyện Tiên Yên, các xã Đạp Thanh, Thanh Lâm
huyện Ba Chẽ, tuy cây keo chưa đến tuổi khai thác, vì chu kỳ
kinh doanh trồng cây keo tai tượng làm nguyên liệu giấy từ
7-8 năm. Song, bước đầu đã tạo được sự gắn kết giữa các hộ
trồng rừng với công ty; những “cây giống nghĩa tình” do công
ty hỗ trợ, rồi đây sẽ là những tấn nguyên liệu xuôi về thành
phố để dây chuyền sản xuất của công ty hoạt động đạt công
xuất cao nhất, tạo thu nhập ổn định cho những người công
nhân, làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội; những tấn
dăm gỗ mang thương hiệu Việt - Nhật của Công ty sẽ không
ngừng vượt biển ra thị trường nước ngoài và cái tên VIJACHIP
cái Lân không chỉ khẳng định mình trong kinh doanh mà còn
được giới kinh doanh, các chính khách và nhân dân hai nước
Việt Nam - Nhật Bản biết đến với danh hiệu một doanh
nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội, có nhiều đóng góp
với công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn
cầu.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và
cũng là tạo vùng nguyên liệu ổn định lâu dài cho sản xuất
kinh doanh, mỗi chúng ta đều tin chắc rằng công ty VIJACHIP
Cái lân sẽ ngày càng phát triển bền vững, ngày càng thu
được nhiều thành quả cả trong kinh doanh và công tác xã
hội. VIJACHIP Cái lân sẽ là “ một ví dụ sinh động đầy ý
nghĩa trong văn hoá kinh doanh ở lĩnh vực Nông nghiệp -
Nông thôn và Nông dân” và là một gạch nối quan trọng
trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai đất nước, hai dân tộc
anh hùng Việt Nam - Nhật Bản.
 
 

Trần Trung Thạo - Đài TT-TH

Các bài mới:
Ba Chẽ: Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên 23/08/2016

Ba Chẽ: Ra quân hưởng ứng chiến dịch “Những giọ t máu hồng” 22/08/2016

Trao quà hỗ trợ hộ  gia đình bị sập nhà do mưa bão 21/08/2016

Đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sau bão số 3 tại Ba Ch
ẽ 20/08/2016

Ba Chẽ tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 20/08/2016

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực
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tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 3 20/08/2016

Đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bão lũ tại Ba Chẽ  19/08/2016

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ lớn, lũ ống, lũ quét do hoàn lưu
bão (Cập nhật 17h30) 19/08/2016

Ba Chẽ: Khẩn trương phòng chống mưa, lũ và sạt lở đất 19/08/2016

Đồng chí Lê Minh Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác
phòng chống bão tại các xã, thị trấn 19/08/2016

Các bài đã đăng:
Huyện Ba Chẽ: Biệt phái tăng cường 05 cán bộ  cho các xã khó khăn. 01/08/2012

Ngành văn hóa thông tin tổ chức hộ i nghị họp giao ban 6 tháng đầu năm 2012
01/08/2012

UBND huyện Ba Chẽ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2012 31/07/2012

QUÀ TẶNG CỦA LÒNG ĐẤT  30/07/2012

Thị trấn Ba Chẽ tổ chức gặp mặt và biểu dương các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ
và người có công nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2012)
27/07/2012

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 27/07/2012

Đảng bộ  khối Chính quyền: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012. 27/07/2012

Tuổi trẻ xã Thanh sơn hướng về ngày thương binh liệt sỹ 26/07/2012

Các đồng chí lãnh đạo huyện làm việc và tặng quà nhân dịp 65 năm ngày Thương binh,
liệt sỹ 27/7 tại các xã, thị trấn 25/07/2012

Công điện khẩn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 4
24/07/2012

Xem bài theo ngày tháng.
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