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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 

(1) 

Để đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Tam Quang có thể tiếp cận với các 
mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, tuần qua, Đoàn xã Tam Quang tổ chức 
cho đoàn viên thanh niên tham quan mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng 
Hải. Tại đây, các bạn ĐVTN đã được các anh chị trong Hợp tác xã tư vấn, giới thiệu 
về mô hình trồng nấm Linh Chi Đỏ và nấm Bào Ngư. Hoạt động lần này giúp các 
bạn ĐVTN có cơ hội tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức để nhân rộng trên địa 
bàn toàn xã. Chiều cùng ngày ĐVTN xã Tam Quang giúp Ban nhân dân thôn An 
Tây phát quang xây dựng khu thể thao thôn An Tây, làm sân bóng chuyền, sân bóng 
đá . 

(2) 

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng say học tập, nghiên cứu và 
ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước”. Ban Thường vụ Đoàn xã Tam Hải chủ động phối hợp với các 
ngành liên quan tổ chức tập huấn cho thanh niên, bên cạnh đó còn xây dựng các mô 
hình ứng dụng, chuyển giao KHCN cho thanh niên. Trong đó có đồng chí Nguyễn 
Phạm Vĩnh Hiếu - Phó Bí thư chi Đoàn thôn Tân Lập đã áp dụng công nghệ trồng 
rau thủy canh gắn kết với phát triển kinh tế trong thanh niên . Đây là một trong 
những mô hình, hướng đi mới hứa hẹn mang đến thành công, cải thiện đáng kể kinh 
tế cho thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên trong việc ứng dụng  
KH&CN.  

(3) 

Vào trưa ngày 03/11/2019, nhận được tin cần hiến máu cứu người từ Huyện 
đoàn, mặc dù rất bận công việc, nhưng anh Võ Đình Nam -  thôn Xuân Ngọc, xã 
Tam Anh Nam đã kịp thời tham gia hiến máu đột xuất cứu người tại bệnh viện Đa 
khoa Trung Ương Quảng Nam. Tại đây, anh Nam đã hiến máu cho ông Nguyễn Văn 
Thuận, sinh năm 1957, trú khối 3, thị trấn Núi Thành, đang cần gấp số lượng máu 
(nhóm máu A) để mổ u gan. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Võ Đình 
Nam nói riêng và của nhiều Đoàn- Hội viên thanh niên huyện Núi Thành nói chung 
trong năm 2019 này với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại” 

 

(4) 

 
"Khoác áo mới cho đặc sản rượu Bàn Than” 

(tác giả Triêu Nhan và Thuận Phương được đăng trên báo Quangnamonline 
ngày 28/10/2019). 

Từ ý tưởng “khoác áo mới” cho rượu Bàn Than - Tam Hải, anh Nguyễn Phạm 
Ngọc Thạch (thôn Thuận An, Tam Hải, Núi Thành) đã học hỏi kinh nghiệm nấu 
rượu truyền thống và mạnh dạn góp vốn cùng một số thành viên đầu tư nhà xưởng, 
dây chuyền sản xuất nâng chất lượng rượu truyền thống, từng bước đưa thương hiệu 
đặc sản xứ đảo vươn xa. 

Nâng chất rượu truy ền thống 
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Rượu Bàn Than là một trong những đặc sản của người dân xã đảo, được nấu 
hoàn toàn theo phương thức truyền thống, sử dụng loại gạo quê Núi Thành và nấu 
bằng nước giếng Chăm cổ ở Tam Hải. Giếng Chăm cổ Tam Hải được đào từ mạch 
nước chảy từ ngọn núi Bàn Than, cho dòng nước ngọt và mát, trong vắt, nấu ăn 
uống cho hương vị đặc trưng hơn nhiều giếng thông thường. 

Cư dân Bàn Than luôn gìn giữ, bảo quản giếng cổ như báu vật của đảo. Những 
năm hạn hán kéo dài, giếng không hề khô cạn. Có lẽ do được nấu bằng nguồn nước 
ngọt, mát lành từ giếng cổ nên rượu Bàn Than có hương vị nồng thơm đặc trưng, 
khi uống có hậu ngọt chứ không gắt. Gạo nấu rượu được lấy từ những cánh đồng 
ngay chính trên mảnh đất quê hương Núi Thành, nguyên liệu luôn ổn định phục vụ 
sản xuất. 

Vừa muốn lưu giữ nghề nấu rượu truyền thống ở Bàn Than, vừa muốn nâng 
tầm đặc sản, anh Nguyễn Phạm Ngọc Thạch chịu khó học hỏi kinh nghiệm, bí quyết 
nấu rượu của cha ông, rồi mạnh dạn vay tiền đầu tư hệ thống nấu rượu bằng điện với 
tủ nấu cơm, nồi nấu rượu, hệ thống chưng cất, hệ thống lọc và khử andehit, đặt mẫu 
chai thủy tinh và chưa nhựa, sắm máy đóng nút chai... Anh Thạch còn phối hợp với 
VNPT Quảng Nam xây dựng tem nhãn, hướng tới truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
từng lô rượu. 

Theo anh Thạch, nấu rượu bằng điện tiện lợi, sạch sẽ hơn nhiều so với nấu củi. 
Sử dụng tủ nấu cơm và nồi nấu điện không sợ cơm khê, không sợ hư rượu nhờ hệ 
thống đóng ngắt tự động. Với nồi nấu rượu thủ công, năng suất mỗi mẻ rượu rất 
thấp, còn với nồi điện, có thể nấu từ 15kg gạo trở lên. Cơm rượu được hấp trong tủ 
hấp điện cho ra cơm chín đều, đủ nước, không bị khê cháy như cách nấu thông 
thường. Cơm rượu sau khi được trộn men cho vào tủ ủ cơm, rút ngắn thời gian ủ, sẽ 
cho vào nồi nấu và chưng cất thành rượu. Như vậy, dựa vào các thiết bị hỗ trợ nấu 
rượu cũng giúp cho quy trình sản xuất rượu gạo trở nên hiện đại hơn, song vẫn giữ 
tính truyền thống và dễ phát triển trong tương lai. 

“Vi ệc nấu rượu bằng điện giúp cơ sở tiết kiệm khoảng 30% sản lượng điện so 
với hệ thống bình thường bởi có thể tận dụng nước nóng sau khi nấu rượu để nấu 
cơm, có thể áp dụng với những cơ sở có diện tích nhỏ và vừa, lại đảm bảo sạch sẽ 
khu vực sản xuất. Yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng là 
quan trọng. Nhờ sử dụng men rõ nguồn gốc xuất xứ, khử được andehit là chất gây 
ngộ độc mà rượu tôi nấu bà con khen ngon hơn, chuộng hơn, sản phẩm từng bước 
tiếp cận một vài siêu thị nhỏ, bên cạnh bán sỉ lẻ” - anh Thạch chia sẻ. 

Phát triển thương hiệu 

Anh Nguyễn Phạm Ngọc Thạch cùng một số thành viên vừa thành lập HTX 
Thuận An, do anh đảm nhiệm chức danh Giám đốc HTX. Mỗi tháng, HTX cung 
ứng hàng trăm lít rượu gạo lức, sản phẩm đóng chai thủy tinh, chai nhựa có dán tem, 
nhãn mác, xuất xứ. Giá cung ứng sỉ là 34.000 đồng/chai/lít rượu đóng chai có đủ 
tem, nhãn. Sản phẩm rượu Bàn Than của HTX đã vượt ra khỏi xã đảo và huyện Núi 
Thành, được mua làm quà đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, TP. Hồ Chí Minh. 

“Tôi muốn gầy dựng thương hiệu loại rượu truyền thống vùng Bàn Than, một 
địa danh có nhiều kỳ thú, thắng cảnh đẹp, có giếng cổ. Cũng mừng là sản phẩm, 
HTX ra đời không lâu nhưng được bà con địa phương và người tiêu dùng ủng hộ” - 
anh Thạch nói. 
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Sản phẩm rượu Bàn Than của HTX Thuận An còn được xã Tam Hải và huyện 
Núi Thành chọn tham gia quảng bá thương hiệu tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. 
Sản phẩm đã đăng ký chất lượng, được kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. 

“HTX đang tính hướng đầu tư một cơ sở trưng bày sản phẩm tại Tam Hải và 
một vài nơi ở Núi Thành, Tam Kỳ. Tuy nhiên, HTX đi lên từ khó khăn, chi phí đầu 
tư mua sắm máy móc, thiết bị đã lên tới 400 - 500 triệu đồng, chưa kể đầu tư nhà 
xưởng và các đầu tư khác. HTX mong được hỗ trợ vay vốn mở rộng quy mô, phát 
triển sản xuất, xây dựng thương hiệu đặc sản của đảo” - anh Thạch nói thêm. 

Anh Dương Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện đoàn Núi Thành nhận xét: “Ý tưởng 
khởi nghiệp từ đặc sản rượu Bàn Than của anh Thạch đã tạo động lực, khơi dậy 
nhiệt huyết phát triển kinh tế trên chính quê hương của các đoàn viên, thanh niên 
trên đảo; là tấm gương để Huyện đoàn phát động mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp 
của huyện Núi Thành. Huyện đoàn động viên tích cực và sẵn sàng hỗ trợ anh Thạch 
những gì có thể. “Lâu nay, rượu Bàn Than tuy là đặc sản nhưng vốn chỉ được bà con 
sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, khó vươn ra thị trường. Mô hình của anh Thạch và HTX 
Thuận An không những có hiệu quả kinh tế mà còn giúp quảng bá hình ảnh của xã 
đảo” - anh Bảo chia sẻ. 

Ông Phạm Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, địa phương 
đang giúp HTX hoàn thiện thủ tục để được hỗ trợ 260 triệu đồng từ nguồn vốn phát 
triển sản xuất. Rượu Bàn Than cũng là một trong số sản phẩm được định hướng xây 
dựng sản phẩm OCOP. Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KH&CN) đã cấp Giấy chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm rượu Bàn Than của HTX Thuận An trong năm 
2019. Đây là bước khởi đầu tốt, giúp đưa sản phẩm rượu đặc sản Bàn Than vươn 
xa... 

 

 


