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 Nhân dân Kim Lũ giàu truyền thống đánh giặc giữ nước và cần cù lao 

động, xây dựng quê hương. Ngoài làm nông nghiệp, ở đây còn phát triển các nghề 

phụ như thêu ren, mộc, xay xát, hàn và dịch vụ nhỏ lẻ... Đặc biệt, nghề thợ nề và 

nghề đan lát đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Lịch sử còn ghi rõ, nhiều thợ nề 

(ngõa) nơi đây được chọn tham gia xây dựng Hoàng thành Thăng Long xưa kia... 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, 

Kim Lũ đã đạt hầu hết các tiêu chí cơ bản, diện mạo làng xã đã thay đổi nhiều, 

thuận tiện, khang trang, sạch đẹp.  

Xã Kim Lũ có bốn thôn, thôn Kim Trung ở khoảng giữa, cũng là một vùng 

đất trũng, nằm gọn trong khúc cua đê sông Cà Lồ, thường hay bị lũ lụt. 

Đặc điểm của một vùng đất có địa hình phù hợp với nông nghiệp trồng trọt, 

phụ thuộc lớn vào thiên nhiên, vì thế, cuộc sống người dân còn rất nhiều khó khăn. 

Cùng với xã và toàn huyện, từng hộ gia đình nơi đây cũng dần thay đổi cách nghĩ, 

cách làm của mình. Khá nhiều thanh niên, phụ nữ phát huy sáng kiến mới, tạo 

môi trường sản xuất, kinh doanh dịch vụ đa dạng, thích ứng với cơ chế và hoàn 

cảnh. Chị Trần Thị Hòa ở thôn Kim Trung là một trong số các điển hình như vậy. 

Chị Trần Thị Hòa năm nay 42 tuổi, bố mẹ chị mất sớm nên trước khi lấy 

chồng chị ở vào hoàn cảnh một thân một mình, gia đình cực kỳ khó khăn. Thế rồi, 

như được bù đắp, chị lấy được người chồng hết mực yêu thương vợ lại cần cù 

chăm chỉ nối nghề thợ xây - nghề truyền thống của làng. Tuy thế, bố mẹ chồng 

khá đông con, anh chị lại thêm con nhỏ nên cuộc sống vẫn lam lũ, chật vật, cái 

nghèo cứ đeo bám mãi. Anh cũng khổ tâm, tìm mọi cách có thể để giúp gia đình, 

chuyển sang lái xe thuê cho doanh nghiệp một thời gian, thu nhập hàng tháng 

thấp, chi phí lại quá nhiều... Sau cùng, anh trở về hỗ trợ chị, cùng chí hướng tổ 

chức công việc làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh chị đã có hai cháu, cháu 

trai lớn đã hoàn thành chương trình học văn hóa, về phát triển trang trại cùng bố 

mẹ, cháu gái út vẫn đang đi học. 

Anh chị nhận vùng thung sâu do bố mẹ chồng chị tiến hành khai hoang tại 

khu vực gò và đầm nước sâu giáp cống ngầm chân đê - khoảng 7.000m để hoang 

hóa nhiều năm rất lãng phí. Ý tưởng cải tạo sử dụng đất thì có, lao động địa 

phương cũng sẵn, song nhìn lại, nhà không có lưng vốn, trang trải mọi việc ra 

sao? Chưa kể, có thể dẫn đến thua lỗ rồi không vực dậy được. Chị Hòa kể: “Rất 

nhiều đêm tôi suy nghĩ làm sao để thoát nghèo được đây! Hai bàn tay trắng cùng 

với 2 con đi học là một thử thách lớn đối với tôi, bởi bản thân đã phải bỏ học từ 

sớm nên luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con, mong con cái 



được ăn học tử tế cùng các bạn đồng trang lứa. Từ suy nghĩ đó, vợ chồng tôi dũng 

cảm quyết định: Một là phải thay đổi phương thức sản xuất, từ đơn thuần sang 

hỗn hợp để tận dụng, khai thác tiềm năng vốn có của vùng đất đầm trũng này; Hai 

là tiếp tục hoàn tất thủ tục hành chính với chính quyền địa phương thuê mặt nước, 

làm nghĩa vụ nhà nước trên toàn bộ khu đất hoang hóa mà gia đình đã khai khẩn 

từ hai, ba thế hệ; Ba là, tìm hiểu rõ cơ chế, chính sách, làm thủ tục vay vốn tại 

ngân hàng chính sách xã hội qua Hội Phụ nữ xã Kim Lũ, số tiền 50 triệu, đồng 

thời vay thêm của anh em bạn bè chừng ấy nữa để xây dựng chuồng trại, từ quy 

mô nhỏ, rồi lấy ngắn mà nuôi dài. Suy tính vậy nhưng lòng tôi vẫn không nguôi 

lo lắng. Vất vả không ngại, nhưng liệu có đối phó được với những bất trắc xảy ra 

hay không, ai mà biết trước được? Thật quả là một quá trình suy nghĩ và tính toán 

vất vả, và rồi chúng tôi đã quyết tâm. Ơn Đảng, ơn chính quyền cũng như các tổ 

chức chi hội, đoàn thể, bà con làng xã ủng hộ, giúp đỡ, đến bây giờ vợ chồng tôi 

cảm thấy rất hài lòng với công sức mình bỏ ra, gia đình chúng tôi thật hạnh phúc”. 

Nhà chị hiện đã có nhà vườn ba tầng, có “trang trại vườn - ao - chuồng” 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn công nghệ, vệ sinh và an toàn sản phẩm làm ra: 

Chị đã trang bị được máy cày, máy cắt lúa để trồng cấy, đã xây dựng chuồng trại 

nuôi hàng chục con lợn nái giống tốt, hàng tháng kế nhau cung cấp lợn giống khỏe 

mạnh cho thị trường. Dựng trại nuôi gần 4.000 con vịt đẻ, “sản xuất” thật nhiều 

trứng, cung cấp cho các đơn vị đặt hàng và cho các lò ấp trứng vịt lộn. Đối với 

diện tích dưới mặt nước, chị thả các loại cá khác nhau, thường xuyên chăm nuôi, 

đánh bắt, cung cấp mỗi đợt hàng tạ theo đơn hàng và bán ra, cung ứng nhu cầu 

trực tiếp của bà con, trước hết là khu vực cư dân địa phương. 

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ theo luật định, thanh toán dần các khoản thuê 

vay kinh doanh, thù lao người làm công... chị luôn có ý thức dành phần để mở 

rộng quy mô sản xuất và tiến tới trang bị kỹ thuật cao hơn, an toàn hơn. Từ năm 

2020 đến nay, chị Hòa đã tích cực tham gia các công việc của Hội Phụ nữ xã, đặc 

biệt là với công tác thiện nguyện. 

Tháng 12/2020, chị cùng Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Đội thiện nguyện 

của xã đi ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Vận động bà con quyên góp gói 

100 bánh chưng, 200 bộ quần áo và nhiều chai dầu ăn cùng các loại thực phẩm 

khác, trao trực tiếp tới những người gặp hoạn nạn. Sang tháng 1/2021 chị Hòa lại 

vận động mọi người và chị em phụ nữ tổ chức chuyến đi thiện nguyện ở Hà Giang. 

Riêng cá nhân chị đã ủng hộ 10 triệu đồng và 40 gói quà tặng dân bản vùng cao 

nhân dịp tết Nguyên đán. Đoàn còn mang theo 100 tấm chăn và khoảng 500kg 

gạo cùng nhiều phần quà khác nữa. “Biết tôi là người tổ chức chăn nuôi, một số 

gia đình bà con muốn học tập kinh nghiệm, tôi đã sẵn lòng dành thời gian dù khá 

eo hẹp để hướng dẫn, trao đổi từng bước quy trình chăn nuôi đồng thời giải đáp 



các câu hỏi có liên quan đến chăm sóc, bảo vệ và phát triển đàn lợn phù hợp với 

điều kiện tự nhiên của địa phương”. - Chị Hòa kể. 

 

Với những nỗ lực phấn đấu vươn lên; với những cống hiến góp phần xây 

dựng quê hương Sóc Sơn ngày càng đổi mới và phát triển, chị Trần Thị Hòa đã 

vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn trao tặng danh hiệu Người tốt, việc 

tốt giai đoạn 2015 - 2020. 

 

Với một câu hỏi thông thường dành cho những người có thành tích xuất 

sắc, chị Trần Thị Hòa cười nói: “Em là người lao động ở quê, em cứ cố làm hết 

sức, không biết đấy là được nêu gương. Khi được khen, em nghĩ người bình 

thường cũng làm được việc tốt mà. Rồi em bỗng nhớ tới lời khuyên của Bác Hồ 

kính yêu: Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Bây giờ, qua hành trình 

của mình, câu nói ấy thật thấm thía biết bao”. 

 

 


