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Trong khi nhiều thanh niên chọn hướng đi làm ăn xa, thì anh Nguyễn Hữu
Mạnh, ở xóm 8, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn lại quyết tâm làm giàu trên mảnh
đất quê hương. Với lòng nhiệt huyết và sức trẻ hiện anh đang là chủ một
xưởng cơ khí đem lại danh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Xưởng cơ khí của anh Nguyễn Hữu Mạnh (trái) tạo việc làm cho nhiều thanh niên

Sinh năm 1982, anh Mạnh đã sớm bươn trải nhiều nghề từ sửa chữa điện tử
cho đến thuê phông bạt đám cưới... với khát vọng làm giàu và xuất phát từ
nhu cầu thực tế tại địa phương có nghề đan hàng cói và lục bình nên việc sử
dụng khung để đan các mặt hàng này là rất lớn, vì thế đầu năm 2015, anh
quyết tâm thành lập xưởng cơ khí tại gia đình.
Khi mới thành lập, xưởng cơ khí của anh chỉ có 1 chiếc máy hàn, 1
chiếc máy mài, 1 máy cắt là bộ khung cơ bản để sản xuất.
Thời gian đầu, công việc gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy móc,
thiết bị, khách hàng cũng chưa tin tưởng vào xưởng cơ khí nhỏ do một người
trẻ mới vào nghề làm chủ. Nhờ có sự động viên từ phía gia đình và quyết tâm
của bản thân, anh đã dần tháo gỡ được những khó khăn.
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Công nhân lao động làm việc tại xưởng

Không ngồi một chỗ chờ khách hàng tìm đến, anh Mạnh đã chủ động
liên hệ với doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài xã
có nhu cầu làm khung đan để đặt hàng… Cùng với đó, anh tích cực nghiên
cứu, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để cải tiến mẫu mã, kỹ thuật cũng như khảo
sát thị trường để có những bước phát triển tiếp theo.
Các sản phẩm khung đan của anh làm ra rất đa dạng từ các loại giỏ, túi
xách tới khay đựng trái cây, nệm ngồi...Ngoài ra, cơ sở còn nhận thêm các
mặt hàng nhôm kính, gò hàn khung hoa, làm mái tôn.
Từ chỗ, xưởng chỉ có 3 công nhân lao động, đến nay, anh đã tạo việc làm
ổn định cho 9 công nhân lao động, với mức thu nhập bình quân từ 4,5 đến 5
triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, thu nhập từ xưởng sản xuất của anh đã
đạt trên 1 tỷ đồng.
Không chỉ là tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, anh Mạnh còn
tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn của địa phương. Với vai trò là,
Phó Bí thư Đoàn xã Ân Hòa, anh phát huy vai trò trong việc đoàn kết, tập
hợp thanh niên vào tổ chức và cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn
xã tuyên truyền, vận động cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học
nghề để có việc làm ổn định, đồng thời hướng dẫn, rèn nghề cho nhiều đoàn
viên thanh niên tại xưởng cơ khí của mình.
Bằng nghị lực vượt khó, lòng yêu nghề, anh Nguyễn Hữu Mạnh đã trở
thành triệu phú ngay trên mảnh đất quê hương, đóng góp vào công cuộc
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
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