
Từ Viết tắt: 1. Hợp tác xã: HTX; 2. Sản xuất, kinh doanh: SXKD. 
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1 

Bà Trương 

Thị Cửu, sinh 

năm 1950, 

Chủ tịch Hội 

Nạn nhân 

Chất độc Da 

cam/DIOXIN 

và Bảo trợ xã 

hội huyện Đất 

Đỏ. 

 

Thị trấn 

Đất Đỏ, 

huyện 

Đất Đỏ 

Trong suốt 15 năm công tác tại Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/DIOXIN và Bảo trợ xã hội 

huyện Đất Đỏ, tuy đã lớn tuổi, nhưng với tấm lòng nhân ái, đầy trách nhiệm, bà Trương Thị 

Cửu luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện, chăm lo cho các nạn nhân chất 

độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, các bệnh nhân nghèo. Bà đã cùng tập thể Hội tích 

cực vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, phật tử các Chùa trong và ngoài tỉnh ủng 

hộ tiền, quà, con giống, học bổng, trợ cấp thường xuyên, xây dựng và sửa chữa nhà ở ... nhằm 

chăm lo giúp đỡ cho các đối tượng, xoa dịu bớt phần nào bất hạnh để giúp họ có nghị lực, 

niềm tin vươn lên trong cuộc sống. 

Trong 5 năm qua: Bà đã trực tiếp vận động và chăm lo cho 35.492 lượt đối tượng với số tiền 

trên 13 tỷ đồng, xây dựng 04 căn nhà, sửa chữa 01 căn nhà cho người khuyết tật, nạn nhân da 

cam; trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bà đã tổ chức vận động hỗ trợ cho bà con 

2.000 khẩu trang và 1.430 suất quà.  

Trong quá trình tiếp cận các đối tượng, Bà luôn trăn trở và tìm ra các giải pháp, mô hình mới 

để đảm bảo 100% đối tượng Hội quản lý đều được động viên, chăm sóc, hỗ trợ. Những giải 

pháp, mô hình mới mà bà đưa ra được Ban Thường vụ Tỉnh Hội đánh giá là giải pháp, mô hình 

sáng tạo và đi đầu trong lĩnh vực của Hội như: Mô hình “Xây dựng đường tiếp cận cho người 

khuyết tật, nạn nhân da cam”; Mô hình “Hỗ trợ con bò giống”, “Hỗ trợ vốn”. Các mô hình này 

được Tỉnh Hội tuyên dương, nhân rộng triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. 

Về khen thưởng: Với những đóng góp của mình, Bà đã 02 lần được tặng Bằng khen của 

UBND tỉnh, 04 lần Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin và 

nhiều Giấy khen của UBND huyện Đất Đỏ. 

2 
Bà Lại Kim 

Danh, sinh 

năm 1947, Tổ 

Số 38 

Đồ 

Chiểu, 

Từ năm 1976 cho đến nay, Bà Lại Kim Danh đã tham gia hoạt động ở khu phố với nhiều 

chức danh khác nhau. Trong quá trình công tác, Bà luôn tích cực tuyên truyền, vận động 

Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Hoa thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính 
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trưởng Tổ dân 

cư 15, khu 

phố 3, 

Phường 1, 

thành phố 

Vũng Tàu. 

 

Phường 

1, TP 

Vũng 

Tàu 

sách pháp luật của Nhà nước và là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân; vận 

động Nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, Khu phố liên tục đạt được 

chỉ tiêu cao trong thu thuế, vận động thu các loại quỹ, hiến máu nhân đạo, công tác tuyển 

quân; phối hợp cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ 

sở. Bằng kinh nghiệm của mình, Bà đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng 

mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”. Bà luôn phối hợp với Chi ủy, Mặt Trận, Ban 

Điều Hành, Tổ trưởng tổ dân phố để tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên 

quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. 

Trong 5 năm qua, Bà đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: đóng góp hỗ 

trợ cho Hội chữ thập đỏ phường, trao tặng gạo cho bếp ăn bệnh viện Lê Lợi; hỗ trợ mua bảo 

hiểm y tế cho gia đình khó khăn, cùng các nhà hảo tâm quyên góp chi phí viện phí mai táng 

cho Bệnh viện Lê Lợi; hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

Về khen thưởng: Với những đóng góp của mình, Bà đã được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp dân số; UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu và nhiều Giấy khen của UBND thành phố Vũng Tàu. 

3 

Ông Nguyễn 

Viết Giáp, 

sinh năm 

1965, Bác sỹ 

Chuyên khoa 

II, Giám đốc 

Bệnh viện 

Mắt tỉnh. 

 

19K3 - 

Nội bộ 

số 9, 

Trung 

tâm 

Thương 

mại, 

Phường 

7, TP 

Vũng 

Tàu 

Với 29 năm công tác trong ngành y tế, trải qua nhiều vị trí công tác, ông Nguyễn Viết Giáp 

luôn tận tụy với nghề, hết lòng vì người bệnh. Với vai trò Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, ông 

đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong 05 năm qua, Bệnh viện Mắt đã khám, điều trị cho 514.177 lượt bệnh nhân; thực hiện 

30 Đề án cải tiến chất lượng, biên soạn 180 quy trình (40 về quản lý, 140 về chuyên môn), 35 

phác đồ điều trị. Ông luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị; 

nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; chăm lo, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động. Ông luôn tích cực nghiên cứu 

cải tiến và áp dụng nhiều phương pháp kỹ thuâṭ mới để nâng cao nghiệp vụ, chất lượng điều trị. 

Với 60 giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế, có giá trị áp dụng thực tế cao giúp giảm 

chi phí, giảm chuyển tuyến trên cho hàng ngàn bệnh nhân (đặc biệt kỹ thuật tiêm nội nhãn, kỹ 

thật Laser YAG và Laser quang đông võng mạc, Laser CO2 cho hơn 6.000 bệnh nhân). 
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Ông là người đầu tiên triển khai tại tỉnh các kỹ thuật chuyên khoa mắt (Mổ đường hầm, mổ 

Phaco đặt thủy tinh thể nhân tạo điều trị bệnh đục thủy tinh thể; phẫu thuật cắt bè củng mạc 

điều trị Glaucoma; phẫu thuật lé, sụp mi; sử dụng Laser YAG điều trị đục bao sau thứ phát và 

cắt mống chu biên dự phòng Glaucoma, sử dụng siêu âm mắt A-B chẩn đoán bệnh lý nhãn 

khoa v.v.); tổ chức khám, điều trị, phẫu thuật và mang lại ánh sáng cho hàng chục ngàn lượt 

bệnh nhân, hơn 10.000 buổi truyền thanh. Trong đợt dịch Covid-19, đã triển khai 03 phòng 

khám chuyên khoa sâu giúp điều trị, quản lý hơn 2.000 bệnh nhân về mắt. 

Trong hoạt động xã hội: Hàng năm, ông đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với Hội người cao tuổi, 

Hôị Cựu chiến binh và y t ế địa phương, triển khai hàng trăm chuyến khám, cấp thuốc cho 

98.400 lươṭ bêṇh nhân; mổ đục thủy tinh thể, mang lại ánh sáng cho hơn 19.000 lượt bệnh nhân 

mù trong tỉnh; phối hợp ngành giáo dục chăm sóc mắt, đo khúc xạ cho hơn 98.500 em, tặng 

hơn 9.650 kính đeo mắt cho học sinh nghèo.  Ngoài ra, với vai trò là Ủy viên thường trực Ban 

chỉ đạo phòng chống mù lòa của tỉnh , Ông đã có nhiều đóng góp hiêụ quả chương trình chăm 

sóc mắt và phòng chống mù lòa từ cơ sở đến tỉnh. 

Về khen thưởng: Với những thành tích trong công tác, Ông đã vinh dự được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều Bằng 

khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

4 

Ông Hoàng 

Trọng Hiệp, 

sinh năm 

1973, Trung 

tá, Quân nhân 

chuyên 

nghiệp, Phó 

Trạm trưởng 

Trạm Kiểm 

soát Bến đá, 

Đồn Biên 

Số 398 

Trần 

Phú, 

Phường 

5, TP 

Vũng 

Tàu 

Trong quá trình công tác, Trung tá Hoàng Trọng Hiệp luôn thường xuyên rèn luyêṇ bản lĩnh 

chính trị, nghề nghiêp̣, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mưu tri,́ dũng cảm trong 

thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loaị tôị phaṃ , đăc̣ biêṭ là tôị 

phạm về ma túy ; luôn chủ đôṇg n ắm chắc tình hình địa bàn , đối tươṇg, làm tốt công tác vận 

đôṇg quần chúng trong phát hiêṇ và tố giác tôị phaṃ, từ đó đã thu thâp̣ hàng trăm nguồn tin có 

giá trị. Chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ. 

Từ năm 2017 đến nay, Ông đã cùng đồng đội trực tiếp đấu tranh 238 vụ án, bắt 419 đối 

tượng, thu 1.207 gram ma túy, 3,7 kg cần sa khô, gần 300 triệu đồng, 14 cân tiểu li, 16 mã tấu, 

218 xe gắn máy 418 điện thoại di động, 80.000 lít dầu D.O. Đặc biệt, năm 2017 đã triệt phá 

thành công chuyên án mua bán người xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, giải cứu 02 nạn nhân từ 

Trung Quốc, giải cứu 18 thuyền viên bị lừa gạt đi biển, bắt 02 đối tượng bắt giữ người trái pháp 
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phòng Bến 

Đá. 

 

luật; và năm 2020 đã trực tiếp triệt phá thành công 02 chuyên án mua bán ma túy với số lượng 

lớn (tổng cộng 350 gram ma túy đá, 155 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật phẩm khác). 

Trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, ông đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức ủng 

hộ 6.000 chiếc khẩu trang y tế, 200 chai và 40 lít dung dịch sát khuẩn để hỗ trợ bà con phòng, 

chống dịch.    

Về khen thưởng: Với những thành tích trong công tác, Ông đã được Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh. Ông là gương điển hình tiên 

tiến toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; 

là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh (2015-2020). 

5 

Ông Nguyễn 

Đức Lạc, sinh 

năm 1952, 

Giám đốc 

Công ty cổ 

phần Hải 

Phương, Chủ 

tịch Hội 

Doanh nhân 

Cựu Chiến 

binh tỉnh, Ủy 

viên Ban chấp 

hành Hội Cựu 

Chiến binh 

tỉnh. 

 

Số 693 

đường 

30/4, 

phường 

Rạch 

Dừa, 

TP 

Vũng 

Tàu 

Hơn 14 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1984 ông Nguyễn Đức Lạc trở về với đời 

thường, với phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng kinh 

tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trải qua nhiều hoạt động kinh doanh, năm 1996 Ông mở 

nhà hàng kinh doanh ăn uống, sau đó phát triển thành công ty Cổ phần Hải Phương. Từ một 

nhà hàng nhỏ, phục vụ ăn uống đơn thuần với diện tích 500m
2
, đến nay, Hải Phương đã trở 

thành trung tâm phục vụ tiệc cưới, hội nghị với 6 sảnh, sức chứa hơn 3.500 khách trên diện tích 

13.000m
2
. 

Với bản lĩnh táo bạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, công ty Hải Phương dưới sự điều 

hành của ông luôn hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 

sau luôn cao hơn năm trước (trừ 02 năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

nên các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt); trong 05 năm (2017 - 2021) doanh thu bình quân 

của công ty đạt 22,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 2,2 tỷ đồng/năm. Hiện nay, công 

ty của ông đã giúp tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với thu nhập trung bình từ 6 

đến 8 triệu; đồng thời tạo nhiều việc làm thời vụ cho Nhân dân địa phương, các cháu học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, nộp thuế cho ngân sách 2,5 tỷ đồng. 

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông còn quan tâm thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong công ty 

và sớm có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Ông luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị 
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tư tưởng, đạo đức, năng lực và trình độ kinh doanh, văn hóa ứng xử cho người lao động, vì vậy 

đã giúp cho Hải Phương có một đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đội ngũ nhân viên chuyên 

môn nghiệp vụ có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu kinh doanh trước mắt và lâu dài. 

Không chỉ biết làm giàu cho bản thân, ông còn tìm cách giúp đồng chí đồng đội làm giàu. 

Từ năm 2004, Ông đã đề xuất xây dựng Câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế thuộc 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau gần 20 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã phát 

triển mạnh, hoạt động có hiệu quả, trở thành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Hội có nhiều đóng góp tích cực vào công tác an sinh - xã hội, xóa đói giảm nghèo 

cho Cựu chiến binh và người nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Ông luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội như: chăm lo gia đình chính sách, 

người nghèo, Hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt 

Nam Anh hùng ... Từ năm 2017 đến nay, ông và gia đình đã đóng góp cho các hoạt động xã 

hội từ thiện là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong đợt dịch Covid-19, ông đã ủng hộ hơn 800 triệu 

đồng (Quỹ Vacxin, ủng hộ gia đình khó khăn và nhiều vật phẩm khác).  

Về khen thưởng: Với những thành tích trong kinh doanh và đóng góp cho hoạt động từ 

thiện xã hội, Ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều 

Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu. 

6 

Ni sư Thích 

nữ Tiến Liên, 

sinh năm 

1969 (Thế 

danh: Trương 

Thị Cam), 

Trưởng ban 

Từ thiện - Xã 

hội Phật Giáo 

tỉnh, Trụ trì 

Số 

41/22 

Nguyễn 

Bảo, 

Phường 

Thắng 

Nhì, TP 

Vũng 

Tàu 

Ni sư Thích Nữ Tiến Liên rất tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội. Với uy tín của 

mình, Ni sư đã tạo dựng được niềm tin tưởng của tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm trong và ngoài 

nước phát tâm tài trợ vật chất, tiền bạc chăm lo công tác từ thiện - xã hội. 

Với vai trò là trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức, trong nhiều năm qua từ nguồn thu nhập kinh tế của 

gia đình, cùng với sự tương trợ đóng góp các nhà hảo tâm, Ni sư đã tổ chức nhiều hoạt động xã 

hội, từ thiện, cụ thể như: Cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt; giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, 

bệnh tật, trẻ em nghèo mồ côi không nơi nương tựa; phát gạo cho 200 người khiếm thị mỗi suất 

10 kg và 100 ngàn đồng/tháng; tổ chức phát cơm chay miễn phí với 500-600 suất ăn mỗi ngày 

cho người nghèo…; đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Ni sư đã tổ chức phát 

https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/van-hoa/
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Tịnh Xá Ngọc 

Đức, thành 

phố Vũng 

Tàu. 

 

6.000 suất ăn chay mổi ngày, 2.050 suất quà và rau, củ quả cho các phòng trọ, khu cách ly, ủng 

hộ tiền mua vacxin phòng chống Covid-19, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viên Bà 

Rịa, Lê Lợi…. với tổng số tiền là 5,7 tỷ đồng. Ni sư còn chủ trì xây dựng quỹ hỗ trợ của Tịnh 

xá Ngọc Đức nhằm giúp đỡ đột xuất cho bệnh nhân nghèo với số tiền từ 5-50 triệu đồng tùy 

từng trường hợp. Bên cạnh đó, Trung tâm bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức do Ni sư thành lập 

đã nhận nuôi dưỡng 16 trẻ em nhiều lứa tuổi; mở các lớp học tình thương, nuôi dạy bán trú 

miễn phí cho 62 cháu mẫu giáo là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành 

phố. Tổng số tiền Ni sư đã làm từ thiện trong 5 năm qua qua là 28,554 tỷ đồng.  

Với vai trò là Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2021, 

Ni sư đã đề cao trách nhiệm bằng nhiệt huyết của bản thân để tập hợp, đoàn kết và đồng lòng 

trong Ban Từ thiện - Xã hội. Trong hoạt động từ thiện - xã hội, Ni sư luôn minh bạch, dân 

chủ, khách quan, chuyển tiền đến đúng đối tượng thụ hưởng đến nơi, đến chốn. Ngoài việc 

tích cực vận động tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ từ thiện xã hội của Giáo 

hội Phật giáo tỉnh trong 05 năm qua là 276 tỷ đồng, bản thân Ni sư đã đóng góp mỗi năm 

khoảng 1,7 tỷ đồng vào Quỹ nhằm sử dụng vào các hoạt động từ thiện cứu trợ thiên tai, xây 

dựng nhà tình thương, trao học bổng cho con em các hộ nghèo hiếu học, trao xe lăn, tổ chức 

hội chợ tết “Quê hương tình người” vào dịp tết Nguyên Đán hàng năm (phiên chợ không 

đồng); vào các dịp Tết, mỗi năm tặng 1.000 suất quà trị giá 500 ngàn đồng/suất, riêng Tết 

năm 2021 vừa qua đã trao 1.300 suất quà với số tiền 615 ngàn đồng/suất. 

Về khen thưởng: Với những đóng góp của mình, Ni sư đã được tặng thưởng nhiều Bằng 

khen, Giấy khen của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân 

chất độc da cam – dioxin Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

UBND thành phố Vũng Tàu. 

7 

Ông Nguyễn 

Văn Nhiệm, 

sinh năm 

1968, Hội 

viên Nông 

Tổ 1 

thôn 

Tân Lễ 

A, xã 

Châu 

Ông Nguyễn Văn Nhiệm khởi nghiệp từ năm 2003, từ số vốn 04 con bò sữa, vùng nguyên 

liệu cỏ 4.000m
2
. Đến nay, Ông đã nhân rộng đàn bò với 33 con, vùng nguyên liệu cỏ 1,7 ha 

và thành lập Trang trại Bò sữa Ông Nhiệm. 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, ông luôn là người dám nghĩ, dám làm, chịu khó tìm 

tòi, mạnh dạn học hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao quy mô, chất 
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dân xã Châu 

Pha, chủ 

Trang trại Bò 

sữa Ông 

Nhiệm, thị xã 

Phú Mỹ. 

 

Pha thị 

xã Phú 

Mỹ 

lượng sản phẩm và hoạt động SXKD của Trang trại. Trong quá trình chăn nuôi bò sữa gặp rất 

nhiều khó khăn về giá sữa, sữa thu được phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm thu mua, có lúc 

giá xuống thấp không đủ bù chi phí. Đứng trước khó khăn đó, đầu năm 2017 ông quyết định 

đầu tư xây dựng kho lạnh để bảo quản (3 kho lạnh 40feet) và các máy móc thiết bị (03 máy 

vắt sữa, 5 xe ô tô đông lạnh, 250 tủ lạnh) và đầu tư trồng cỏ, tổ chức chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

Vietgap nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, đảm bảo chất lượng của sản phẩm sữa đáp ứng 

yêu cầu người tiêu dùng. Nhằm để đa dạng các sản phẩm từ sữa nguyên liệu của chính trang 

trại, ông đã nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ sữa bò như: sữa tươi thanh trùng, sữa chua 

dẻo, sữa chua nếp cẩm, sữa chua trân châu. Đồng thời, Ông chủ động liên hệ với ngành chức 

năng để cử người lao động tham gia các lớp học về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho 

người lao động nắm bắt và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực 

phẩm, nâng cao kiến thức vệ sinh và an toàn thực phẩm trong sản xuất. 

Ngoài ra, ông còn vận động các hộ chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGap và thu mua 

sữa của các hộ này để sản xuất ra các sản phẩm từ sữa. Đến nay, sữa và các sản phẩm sữa của 

Trang trại được phân phối cho 240 tiệm tạp hóa và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn các tỉnh phía 

Nam và 6 điểm phân phối; trong các sản phẩm từ sữa có 02 sản phẩm ("Sữa chua dẻo" và "Sữa 

chua trân châu giòn") được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu năm 2020. Lợi nhuận hàng năm sau khi trừ chi phí đạt từ 1,4 tỷ đến 1,7 tỷ đồng; 

tạo công ăn việc làm cho 20 lao động với thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. 

Ông luôn tích cực trong các cuộc vận động, các phong trào, hỗ trợ, chia sẽ kiến thức, kinh 

nghiệm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất; giúp bao tiêu sản phẩm cho các 

hộ nghèo để họ yên tâm sản xuất; hỗ trợ vốn (không tính lãi) trung bình từ 7 đến 9 hộ với tổng 

số tiền 150 triệu đồng; tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động; 

tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Về khen thưởng: Với thành tích trong sản xuất kinh doanh, ông đã được được Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào Nông dân SXKD giỏi cấp 

Trung ương và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, UBND huyện Tân Thành (thị xã 

Phú Mỹ). 
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8 

Ông Nguyễn 

Văn Nhỏ, sinh 

năm 1970, 

Hội viên Chi 

hội Nông dân 

xã Phước 

Tỉnh, Trưởng 

ban điều hành 

ấp Phước 

Hiệp, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long 

Điền. 

 

Q26, tổ 

1, ấp 

Phước 

Hiệp, 

xã 

Phước 

Tỉnh, 

huyện 

Long 

Điền 

Ông Nguyễn Văn Nhỏ đi lên từ một ngư dân làm lao động thuê và trở thành chủ cơ sở sản 

xuất kinh doanh các loại hình khai thác, chế biến hải sản, gia công làm chả cá, chả mực. 

Với loại hình khai thác hải sản trên biển, ông đã đầu tư 06 chiếc tàu (công suất trên 500CV 

mỗi chiếc), tạo việc làm cho 60 lao động với mức thu nhập từ 10 triệu đến 12 triệu 

đồng/người/tháng. Ông đã đăng ký 06 tàu cá này tham gia tổ ghe tàu đoàn kết, vừa tham gia 

đánh bắt hải sản, vừa nắm bắt thông tin trên biển, kịp thời báo cáo cho lực lượng chức năng 

khi cần thiết; trong đó có 02 chiếc tham gia đội dân quân trên biển. Trong đánh bắt hải sản, 

ông luôn thực hiện tốt quy định của Nhà nước về đánh bắt, tích cực vận động hội viên nông 

dân đánh bắt hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài. Để nâng cao năng suất khai thác 

thủy hải sản, giảm chi phí nhiên liệu cho mỗi lần đi biển, ông đã nghiên cứu, thực hiện sáng 

kiến “Cải tiến miệng lưới cào, hai giàng dây kéo”; sáng kiến này giúp tiết kiệm chi phí nhiên 

liệu bình quân 01 tỷ đồng/05 chuyến đi/02 tàu và ông đã chia sẻ sáng kiến này cho nhiều ngư 

dân trong vùng áp dụng giúp nhiều hộ thoát nghèo. 

Để góp phần tiêu thụ hải sản sau khi khai thác được và hỗ trợ thu mua hải sản của bà con 

nông dân, ông đã đầu tư thêm cơ sở chế biến hải sản, gia công làm chả cá, chả mực tạo việc 

làm cho 20 lao động, thu nhập bình quân khoảng 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng. 

Từ các loại hình sản xuất trên, đã góp phần tạo thu nhập ổn định cho gia đình ông khoảng 

1,6 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, ông còn giúp vốn, kỹ thuật cho 20 hộ gia đình với số tiền 1,5 tỷ 

đồng (không tính lãi) để đầu tư vào đánh bắt hải sản xa bờ. 

Ông được Nhân dân, chính quyền tín nhiệm bầu và giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng 

ban Điều hành ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh; với chức trách của mình ông đã vận động, tổ 

chức người dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước được cấp có thẩm quyền 

quy định. Đồng thời, tập hợp, kịp thời phản ánh và đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết 

những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân trong ấp. 

Ông và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương như: 

hỗ trợ quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán; đóng góp quỹ 

khuyến học, chất độc da cam, tết trung thu cho các cháu thiếu nhi; đóng góp làm đường giao 
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thông nông thôn, điện thắp sáng; tặng học bổng cho con em hội viên nông dân nghèo hiếu 

học; tặng quà cho gia đình chính sách, liệt sỹ… Ngoài ra, ông còn tham gia thành lập Quỹ câu 

lạc bộ liên thế hệ người cao tuổi của ấp Phước Hiệp xã Phước Tỉnh nhằm chăm sóc cho hộ 

viên người cao tuổi mỗi khi bệnh và động viên tặng quà cho các em học sinh học giỏi nhà 

nghèo, trao quà cho các hộ nông dân nghèo hàng năm vào dịp lễ tết tại địa phương, mỗi năm 

Ông trích 50 triệu đồng hỗ trợ cho Quỹ. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19, ông đã trực 

tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch tại Tổ Covid cộng đồng, đóng góp 1,5 tấn gạo, 12 

triệu đồng. 

Về khen thưởng: Với thành tích trong sản xuất kinh doanh và công tác tại địa phương, Ông 

đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 

phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 

vững” và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND tỉnh.  

9 

Bà Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy, sinh 

năm 1972, 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thái Học, 

thành phố 

Vũng Tàu. 

 

Số 

29G4 

đường 

Nguyễn 

Kiệm, 

Phường 

7, TP 

Vũng 

Tàu 

Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp cao quý "trồng người", trong đó có 14 năm giữ các chức 

vụ như: Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương và Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu. Trong công tác giảng dạy hay quản lý, Bà 

luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, thực hiện tốt chức trách của mình, lãnh đạo đơn vị hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi, nghiên cứu đi đầu trong việc đổi mới quản 

lý giáo dục, phương pháp dạy học, từ đó, góp phần đưa Nhà trường trở thành lá cờ đầu bậc tiểu 

học của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà luôn chú trọng nâng cao chất 

lượng và tạo tính kế thừa trong đội ngũ giáo viên; quan tâm đẩy mạnh, đổi mới và kiểm tra chất 

lượng dạy và học như: Tổ chức các hội thảo Tổ khối, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, các 

hoạt động ngoại khóa để tăng cường thể chất cho học sinh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, 

các hoạt động ngoài giờ cho học sinh tham gia sinh hoạt, qua đó giúp nâng cao khả năng sáng 

tạo, tư duy, gắn bó với trường, lớp.  

Bà là người khởi xướng, khơi nguồn và tạo ra sân chơi hấp dẫn, bổ ích, cho các em qua các 

phong trào có sức lan tỏa cao như: Phong trào “Học mà chơi, chơi mà học”; hội thi Festival 

tiếng Anh; rung Chuông vàng; ngày hội đọc sách; ngày hội thiếu nhi; thi vẽ tranh về biển đảo; 
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tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” … Qua đó giúp khơi dậy sự đam mê học tập của các 

em, nâng cao nhận thức xã hội, kiến thức văn hóa, tiếp thêm nghị lực cho các em, để các em 

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tạo nên không khí sôi động cho ngôi trường. Đó còn 

là giải pháp gắn kết tất cả giáo viên, học sinh trong trường thành một khối đoàn kết thống 

nhất, cùng nhau nỗ lực cố gắng vì nhiệm vụ chung của nhà trường. 

Trong hoạt động xã hội: Bà luôn tích cực phối hợp với Công đoàn Trường thực hiện các 

cuộc vận động, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn; giúp đỡ đồng bào lũ lụt.  

Về khen thưởng: Với thành tích trong công tác, Bà đã 02 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cấp tỉnh” và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu. 
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Bà Nguyễn 

Thị Diệu 

Tiên, sinh 

năm 1993, 

Vận động 

viên môn 

Judo, Kurash, 

Jujitsu, Trung 

tâm Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể dục 

thể thao tỉnh. 

 

Số 

97/13A/

1 

đường 

Phước 

Thắng, 

phường 

12, TP 

Vũng 

Tàu 

Trong quá trình tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao tại các giải 

cấp quốc gia và quốc tế, bà Nguyễn Thị Diệu Tiên luôn tích cực, chủ động tìm tòi, học hỏi và 

không ngừng nỗ lực trong tập luyện, phấn đấu để đạt thành tích cao nhất. Trong 05 năm qua, 

bà đã đạt được 05 Huy chương cấp quốc tế (02 Vàng, 03 Đồng) và 09 Huy chương Vàng cấp 

toàn quốc, cụ thể: 

+ Cấp quốc tế: 01 Huy chương Đồng SEA Games 29 (2017); Huy chương Đồng giải Quốc 

tế King Cup Thái Lan (2019); Huy chương Vàng Sea Games 30 (2019); Huy chương Vàng 

quốc tế Online World Martial Arts Masterships Kurash (Quyền) năm 2021; 01 Huy chương 

Đồng Sea Games 31 (2022); 

+ Cấp toàn quốc: Huy chương chương Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc (2018); 03 lần 

Huy chương Vàng tại giải Vô địch Cúp các CLB Judo ( 2018, 2019, 2020); 03 lần Huy 

chương Vàng giải vô địch Judo toàn quốc (2019, 2020, 2021); 02 lần Huy chương Vàng giải 

vô địch Kurash toàn quốc (2020, 2021). 

Về khen thưởng: Với thành tích trong thi đấu, Bà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 

khen và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.  
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