
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 

BTC nhận các tác phẩm đăng ký dự thi Cuộc thi báo chí năm 2019 đến hết 
ngày 21/10/2019. 

Các tác phẩm dự thi được đăng trên các thông tin đại chúng từ ngày 
21/10/2018 đến ngày 21/10/2019. 

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba 
Đình, Hà Nội. 

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có 
thể gửi qua  thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: 

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương. ĐT: 04-38438802, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn hoặc 
ntm.tthtqt@gmail.com  

Tải thể lệ của Cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình: 
nongthonmoi.gov.vn  
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Chiều 10/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ 

chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với 

chuyên đề “Củng cố, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông 

nghiệp”. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; đồng chí Nguyễn Trung Thảo, 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Cao Bằng đồng chủ trì hội nghị. 

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh 

tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

cho biết, đến hết năm 2018, toàn vùng 

trung du, miền núi phía Bắc có trên 

3.300 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 

155% so với năm 2013), chiếm 24,14% 

tổng số hợp tác xã nông nghiệp trong cả 

nước. Doanh thu bình quân đạt 724 triệu 

đồng/hợp tác xã; thu nhập bình quân 

một lao động thường xuyên trong hợp 

tác xã đạt 36,53 triệu đồng/người. 

Mặc dù số lượng các hợp tác xã tăng, 

chất lượng hoạt động đươc nâng lên, 

song chưa bền vững; tỷ lệ hợp tác xã 

hoạt động tốt, khá chỉ đạt 31,19 % (thấp 

hơn so với bình quân cả nước); rất ít 

hợp tác xã có thương hiệu sản phẩm; 

hoạt động của các hợp tác xã thiếu gắn 

bó với nhau; nhiều hợp tác lúng túng 

trong hoạt động và xây dựng phương án 

sản phẩm kinh doanh, hoạt động mang 

tính hình thức. Bên cạnh đó, bộ máy  

 

 

quản lý hợp tác xã nông nghiệp còn yếu 

và mỏng; chính sách hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp còn hạn chế; một 

số quy định về tác xã chưa hoàn thiện… 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xác định mục tiêu đến năm 2020 toàn 

vùng có trên 3.900 hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả; trong 

đó có 400 hợp tác xã nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao và 30% số hợp tác 

xã nông nghiệp liên kết với doanh 

nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. 

Tại hội nghị, đại diện các viện, trường 

đại học, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các HTX, doanh nghiệp các 

tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh báo 

cáo tham luận về thực trạng các HTX 

nông nghiệp, những khó khăn, hạn chế 

về cơ chế chính sách; tiếp cận nguồn vốn 

đầu tư; kết nối thị trường; chia sẻ một số 

kinh nghiệm, giải pháp củng cố, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các HTX nông 

nghiệp ở một số tỉnh. Đề xuất Trung 

ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đổi 

mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 

HTX; quan tâm hỗ trợ địa phương về 

nguồn kinh phí; tổ chức các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực 

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác 

xã nông nghiệp 



cho cán bộ quản lý và lãnh đạo HTX; ban 

hành, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách 

còn bất cập… 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Trần 

Thanh Nam ghi nhận các ý kiến, kiến 

nghị, đề xuất của các đại biểu và khẳng 

định, các HTX nông nghiệp khu vực 

trung du miền núi phía Bắc đã có sự phát 

triển nhất định, các sản phẩm đặc sản 

bắt đầu phát huy lợi thế, liên kết, tiếp 

cận với thị trường nhưng chưa thực sự 

tương xứng với tiềm năng sẵn có. Đề 

nghị các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc 

đẩy mạnh chương trình OCOP, xây dựng 

các tuyến du lịch theo hình thức du lịch 

cộng đồng trải nghiệm nông thôn mới; 

xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản 

phẩm, đảm bảo chất lượng, xuất xứ, 

nguồn gốc, xây dựng các sản phẩm có 

tính xã hội (hướng tới xóa đói giảm 

nghèo, đào tạo nghề nông thôn...). 

Đồng thời, các tỉnh tiếp tục hỗ trợ về đầu 

ra cho sản phẩm, áp dụng khoa học công 

nghệ, phương án sản xuất hàng năm để 

các hợp tác xã hoạt động yếu kém phát 

triển; kí văn bản phối hợp giữa Sở Nông 

nghiệp và Liên minh Hợp tác xã; thực 

hiện tổng kết, để xác định các mô hình 

hợp tác xã tiêu biểu từ đó xây dựng các 

chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông 

nghiệp phát triển; xây dựng đề án nâng 

cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 

nông nghiệp. Cùng với đó, các hợp tác xã 

chủ động tiếp cận thông tin thị trường 

để đảm bảo sản xuất và đầu ra cho sản 

phẩm… 

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Cao 

Bằng tổ chức phiên chợ giới thiệu kết 

nối sản phẩm hợp tác xã nông nghiệp 

khu vực trung du, miền núi phía Bắc. 

La Ngà - Vĩnh Thuận 
(Caobangtv.vn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị. 
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Hiện toàn tỉnh có 

100% xã đã hoàn 

thành công tác lập 

và phê duyệt quy 

hoạch nông thôn 

mới, các cấp quan 

tâm chỉ đạo thực 

hiện công tác 

quản lý, rà soát 

quy hoạch và có 

điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương gắn với cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp. 

Năm 2019 tỉnh phấn đấu công nhận 

thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nâng tổng số xã toàn tỉnh đạt 63/117 xã, 

chiếm 53,8%. Trong đó, tập trung chỉ 

đạo 04 huyện Giồng Riềng, Gò Quao, 

Vĩnh Thuận và Kiến Lương có 100% số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới 2019.  

Để hoàn thành mục tiêu trên, Tỉnh xác 

định cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ 

tầng nông thôn tạo tiền đề thúc đẩy kinh 

tế phát triển, đảm bảo cơ bản hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng thiết yếu về hệ thống điện 

an toàn, đường giao thông, trường học, 

cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống 

thông tin và truyền thông, trạm y tế và 

trạm cấp nước sạch cho người dân. 

Triển khai thực hiện xã nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và 

ấp nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu 

không ngừng nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân nông thôn. 

Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung Đồ 

án quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm 

bảo đáp ứng yêu 

cầu cơ cấu lại 

ngành nông 

nghiệp gắn với 

xây dựng nông 

thôn mới cho các 

huyện đăng ký 

đạt chuẩn huyện 

nông thôn mới 

năm 2020. Gắn 

kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới với thực hiện 

Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

Chương trình giảm nghèo bền vững, 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), Chương trình khoa học – công 

nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác 

bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng 

ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề xử lý 

rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến 

nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng 

cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự 

xã hội nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân an tâm sản xuất, góp phần 

phát triển kinh tế – xã hội nông thôn. 

Đẩy mạnh đổi mới và phát triển HTX 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa quy mô lớn, chất lượng gắn với chế 
biến và tiêu thụ. Nhân rộng mô hình 
giảm nghèo hiệu quả nhằm đẩy nhanh 
tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. 

 
Trương Anh Sáng 

(Báo  Môi trường và Cuộc sống) 

Kiên Giang Nỗ lực xây dựng nông thôn mới góp phần 

xóa đói giảm nghèo 
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Trong những năm thực hiện công cuộc 

xây dựng nông thôn mới, huyện Giao 

Thuỷ đã tập trung các nguồn lực xây 

dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có 

việc xây dựng, quản lý và phát huy hiệu 

quả hệ thống thiết chế nhà văn hóa xóm, 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo 

văn hoá của nhân dân. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân 

dân cùng làm”, đến nay, phong trào xây 

dựng nhà văn hóa xóm ở các khu dân cư 

trong huyện đã trở thành công việc của 

cả cộng đồng, được đông đảo cán bộ, 

đảng viên và 

người dân 

chung sức 

thực hiện. 

Tổng số kinh 

phí huy động 

xây dựng hệ 

thống nhà 

văn hóa, khu 

thể thao xã, 

thị trấn, 

xóm, tổ dân 

phố hơn 157 tỷ đồng; trong đó ngân 

sách Nhà nước gần 57 tỷ đồng (chiếm 

36,05%), kinh phí do nhân dân đóng góp 

gần 101 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây 

dựng, nâng cấp, sửa chữa được 201 công 

trình văn hóa, thể thao; trong đó xây mới 

19 nhà văn hoá xã, thị trấn; 171 nhà văn 

hóa xóm, tổ dân phố; bình quân mỗi nhà 

văn hoá xóm, tổ dân phố trị giá từ 450-

800 triệu đồng. Nhiều xã đã ban hành cơ 

chế khuyến khích xây dựng nhà văn hóa 

xóm với mức hỗ trợ từ 50-150 triệu 

đồng/nhà văn hóa.  

Đến nay, cả 22 xã, thị trấn, 332 xóm, tổ 

dân phố trong huyện đều có nhà văn 

hoá. Các nhà văn hoá sau khi xây dựng 

được trang bị đầy đủ các trang thiết bị 

và công trình phụ trợ, hệ thống vườn 

hoa, cây xanh. Trong khuôn viên các nhà 

văn hoá, sân thể thao cũng được xây 

dựng đồng bộ với 175 sân bóng chuyền, 

192 sân bóng đá mi ni, 218 sân cầu lông, 

75 bàn bóng bàn. Để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các nhà văn hoá, các cấp 

uỷ Đảng, chính quyền cũng quan tâm 

đầu tư xây 

dựng mô 

hình tủ sách 

nhà văn hoá, 

đáp ứng nhu 

cầu thông 

tin, nghiên 

cứu, học tập 

của cán bộ, 

nhân dân. 

Đến nay, 

toàn huyện 

có trên 70% nhà văn hoá thôn, xóm, tổ 

dân phố được trang bị tủ sách với đa 

dạng các loại sách, báo, tạp chí thuộc các 

lĩnh vực: pháp luật, khoa học - công 

nghệ, kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội. 

Tại các xã, để xây dựng tủ sách nhà văn 

hoá thôn, xóm, tổ dân phố, các chi Hội: 

Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ 

đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ 

các đầu sách, báo,  

Giao Thủy (Nam Định) phát huy hiệu quả hệ thống  

nhà văn hoá xóm 
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tạp chí. Từ khi tủ sách nhà văn hoá đi 

vào hoạt động, phong trào đọc sách của 

nhân dân trong huyện được nhân rộng. 

Là vùng đất có nhiều loại hình nghệ 

thuật dân gian truyền thống, huyện Giao 

Thuỷ hiện có trên 20 câu lạc bộ chèo, 

157 tổ, đội văn nghệ quần chúng và hàng 

chục đội, câu lạc bộ múa lân sư rồng, 

trống hội, nhạc kèn, cà kheo… Thị trấn 

Quất Lâm là “điểm sáng” trong việc quản 

lý và tổ chức hoạt động nhà văn hóa. 

Để phát huy hiệu quả hoạt động của hệ 

thống nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, thời 

gian tới, huyện Giao Thuỷ tiếp tục tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về vai trò của 

thiết chế văn hoá trong đời sống xã hội. 

Các địa phương ban hành Đề án “Nâng 

cao hiệu  

quả hoạt động nhà văn hoá” nhằm tăng 

cường công tác quản lý và tổ chức các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều 

kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp đầu tư phát triển phong trào văn 

nghệ, thể thao quần chúng. Thường 

xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ văn hóa, thể thao ở cơ sở để hướng 

dẫn, phát huy hiệu quả hoạt động của 

các nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần cho 

nhân dân. 

Khánh Dũng 
(Báo Nam Định  online) 
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Năm 2019, bằng sự nỗ lực, ý chí quyết 

tâm cao trong công tác xây dựng nông 

thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân TX Long Mỹ (tỉnh Hậu 

Giang) đã đặt ra nhiều mục tiêu quan 

trọng, nhằm từng bước hoàn thành 

nhiệm vụ, chinh phục đích đến NTM. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND TX 

Long Mỹ đã trình UBND tỉnh Hậu Giang 

cấp kinh phí xây dựng 5 tuyến đường 

giao thông với tổng mức đầu tư trên 15 

tỷ đồng. Từ nguồn vốn nhân dân đóng 

góp, TX cũng đã duy tu, sửa chữa và 

nâng cấp được gần 20 km đường giao 

thông nông thôn (GTNT) với tổng kinh 

phí trên 134 triệu đồng. 

Huyện đã khởi công xây dựng mới 4 cây 

cầu GTNT ở các xã Long Phú, Tân Phú, 

Long Trị A với tổng mức đầu tư 814 

triệu đồng với nguồn vốn doanh nghiệp 

120 triệu đồng, nhân dân đóng góp 230 

triệu đồng và 464 triệu đồng từ nguồn 

xã hội hóa. Từ đầu năm đến nay, Phòng 

Kinh tế TX Ngã Năm đã tham mưu cho 

UBND TX và phối hợp rà soát lại diện 

tích khép kín theo tiêu chí 3.2 là 9.869ha, 

cơ bản đáp ứng nhu cầu SX của nhân 

dân. Nạo vét 6 tuyến kênh ở 3 xã Long 

Phú, Long Trị A, Tân Phú với tổng kinh 

phí 184 triệu đồng. Trong đó ngân sách 

xã 25 triệu đồng và 159 triệu đồng từ 

nguồn xã hội hóa. Phòng Kinh tế thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo việc cải tạo an 

toàn hành lang lưới điện đảm bảo 5/5 xã 

có hệ thống điện đạt yêu câu kỹ thuật, số 

điện kế lắp mới nhằm từng bước nâng tỷ 

lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt tỷ lệ 

99,2%. 

Để đạt được kết quả trên, huyện đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền với nhiều 

hình thức như, phát tin, bài trên đài 

truyền thanh và trạm truyền thanh của 

các xã, lồng ghép trong họp chi bộ, cơ 

quan… nhờ đó, các thông tin, chủ trương 

về xây dựng NTM đã được toàn thể nhân 

dân địa phương đồng tình hưởng ứng, 

làm theo. 

Trên địa bàn TX, có 5/5 xã đạt tiêu chí 

bưu điện, điểm phục vụ Internet. Song 

song đó, TX Long Mỹ còn từng bước 

triển khai công tác xóa nhà tạm, dột nát 

bằng việc lồng ghép vào Chương trình 

167 đã tổ chức bình xét, lập danh sách 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và rà soát lại 

nhu cầu nhà ở cho người có công với 

cách mạng. 

Ông Lý Văn Điền, 49 tuổi, ngụ xã Long 

Phú, vui mừng nhận xét “Bây giờ ở đây 

khác xưa nhiều lắm, ngày xưa mỗi khi 

chiều xuống là nhà ai ở nhà nấy, đốt đèn 

dầu lập lòe, mờ ảo. Mấy năm nay, nhờ 

Nhà nước xây dựng NTM nên có đường 

sá, lộ làng thẳng tấp, xe cộ đến tận nhà, 

người mua kẻ bán tấp nập. Điện kéo vô 

tận nhà, sáng rực nên người dân rất 

phấn khởi và biết ơn Nhà nước”. 

Long Mỹ phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới 
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Thời gian tới, UBND TX Long Mỹ sẽ tiếp 

tục nâng cấp xây dựng hệ thống cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn để từng 

bước đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa 

của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 

2019, địa phương đã chỉ đạo các xã phát 

động đăng ký danh hiệu thương nhân 

văn hóa, chợ văn minh, quan tâm việc 

sắp xếp lại lô, sạp đảm bảo trật tự, mỹ 

quan.  

Xác định sản xuất nông nghiệp là yếu tố 

cốt lõi của xây dựng NTM, nên UBND TX 

đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với 

các xã về kế hoạch cải tạo vườn tạp kém 

hiệu quả, ứng dụng và chuyển giao 

KHKT vào SX. Từ đó, diện tích cải tạo 

vườn tạp tính đến cuối năm 2018 còn lại 

là 5,87ha. 

Hiện tại, trên địa 

bàn TX có 10 HTX, 

21 THT nông 

nghiệp. Hoạt động 

của các HTX, THT 

đã góp phần hỗ trợ, 

thúc đẩy kinh tế hộ 

phát triển, xóa đói 

giảm nghèo cho các 

thành viên, tập trung vào các lĩnh vực, 

như bơm tưới, hỗ trợ vốn, giúp đỡ nhau 

về kỹ thuật nông nghiệp, đan lát… Các 

lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… không 

ngừng được củng cố và nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân. Nhờ đó, dân 

trí, đời sống vật chất và tinh thần không 

ngừng nâng cao. Rút ngắn khoảng cách 

giàu nghèo giữa thành thị và nông 

thôn.Trên địa bàn TX, có 5/5 xã đạt tiêu 

chí bưu điện, điểm phục vụ Internet. 

Song song đó, TX Long Mỹ còn từng 

bước triển khai công tác xóa nhà tạm, 

dột nát bằng việc lồng ghép vào Chương 

trình 167 đã tổ chức bình xét, lập danh 

sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và rà 

soát lại nhu cầu nhà ở cho người có công 

với cách mạng. 

Ông Lý Văn Điền, 49 tuổi, ngụ xã Long 

Phú, vui mừng: “Bây giờ ở đây khác xưa 

nhiều lắm, ngày xưa mỗi khi chiều xuống 

là nhà ai ở nhà nấy, đốt đèn dầu lập lòe, 

mờ ảo. Mấy năm nay, nhờ Nhà nước xây 

dựng NTM nên có đường sá, lộ làng 

thẳng tấp, xe cộ đến tận nhà, người mua 

kẻ bán tấp nập. Điện kéo vô tận nhà, 

sáng rực nên người dân rất phấn khởi và 

biết ơn Nhà nước”. 

Thời gian tới, UBND TX Long Mỹ sẽ tiếp 

tục nâng cấp xây dựng hệ thống cơ sở hạ 

tầng thương 

mại nông 

thôn để từng 

bước đáp ứng 

nhu cầu trao 

đổi hàng hóa 

của người 

dân. 6 tháng 

đầu năm 

2019, địa 

phương đã chỉ đạo các xã phát động 

đăng ký danh hiệu thương nhân văn hóa, 

chợ văn minh, quan tâm việc sắp xếp lại 

lô, sạp đảm bảo trật tự, mỹ quan.  

Xác định SX nông nghiệp là yếu tố cốt lõi 

của xây dựng NTM, nên UBND TX đã chỉ 

đạo Phòng Kinh tế làm việc với các xã về 

kế hoạch cải tạo vườn tạp kém hiệu quả, 

ứng dụng và chuyển giao KHKT vào SX. 

Từ đó, diện tích cải tạo vườn tạp tính 

đến cuối năm 2018 còn lại là 5,87ha. 
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Hiện tại, trên địa bàn TX có 10 HTX, 21 

THT nông nghiệp. Hoạt động của các 

HTX, THT đã góp phần hỗ trợ, thúc đẩy 

kinh tế hộ phát triển, xóa đói giảm nghèo 

cho các thành viên, tập trung vào các 

lĩnh vực, như bơm tưới, hỗ trợ vốn, giúp 

đỡ nhau về kỹ thuật nông nghiệp, đan 

lát… Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo  

dục… không ngừng được củng cố và 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân. 

Nhờ đó, dân trí, đời sống vật chất và tinh 

thần không ngừng nâng cao. Rút ngắn 

khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị 

và nông thôn. 

Trần Duy - Trọng Linh 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Xác định “dân vận khéo” là một trong 

những yếu tố quyết định sự thành công 

trong xây dựng Nông thôn mới 

(XDNTM), Ban Dân vận Huyện ủy Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang chỉ đạo, hướng dẫn 

khối dân vận xã, thị trấn phối hợp với 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chú trọng 

đổi mới phương thức, nâng cao chất 

lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền 

lợi, trách nhiệm của mình trong XDNTM. 

Đồng chí Trần Ngọc Chung, Trưởng ban 

Dân vận Huyện ủy Quản Bạ, cho biết: Để 

nâng cao hiệu quả công tác “dân vận 

khéo”, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống 

dân vận trong huyện luôn chú trọng 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Với 

phương châm “dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra”, các địa phương tổ 

chức để nhân dân tham gia ý kiến vào 

việc xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể; 

đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận 

thường xuyên được kiện toàn và đổi mới 

các nội dung tuyên truyền theo hướng 

gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp 

thời  tâm tư, nguyện vọng chính đáng 

của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ 

phù hợp. Các ban, ngành, MTTQ và các 

đoàn thể ở huyện có những cách vận 

động cụ thể trong các 

phong trào, như: Sản 

xuất, kinh doanh giỏi; tự 

quản về an ninh trật tự; 

tuyến đường tự quản; 

ngày vì người nghèo; 

xây dựng nếp sống văn 

minh; giữ gìn vệ sinh 

môi trường; đoàn viên, 

thanh niên xung kích đi đầu trong phong 

trào lập thân, lập nghiệp, tích cực tham 

gia hưởng ứng các phong trào phát triển 

KT – XH ở địa phương...  

Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận là điểm 

sáng trong công tác “dân vận khéo”. 

Trong năm 2019, xã không được phân 

bổ nguồn vốn của Nhà nước để XDNTM. 

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, chính 

quyền xã và nhân dân thôn Cốc Pục tích 

cực phát động được 2 đợt ra quân mở 

rộng 5 tuyến đường ngõ xóm trên 1,3 

km với 260 người tham gia; ngoài ra các 

hộ dân còn hăng hái thi đua phát triển 

kinh tế, hướng tới giảm nghèo, sản xuất, 

kinh doanh giỏi; hiện tại, có 22/78 hộ 

sản xuất, kinh doanh giỏi và có 5 mô 

hình phát triển kinh tế về chăn nuôi và 

trồng cây ăn quả... Không chỉ thôn Cốc 

Pục, còn nhiều thôn, bản khác trong 

huyện đã tạo cho mình diện mạo mới 

nhờ thực hiện tốt công tác “dân vận 

khéo” trong XDNTM, điển hình như các 

thôn của xã Tùng Vài, Tả Ván, Quản Bạ, 

Quyết Tiến... 

Có thể khẳng định, phong trào thi đua 

“dân vận khéo” ở huyện Quản Bạ đã khơi 

dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo 

của nhân dân, góp 

phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phát huy 

tiềm năng, lợi thế 

của địa phương để 

phát triển KT – XH, 

XDNTM. 

Vương Mai 
(Báo Hà Giang online) 

 
 
 

"Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới ở Quản Bạ 
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Đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông 

không chỉ giữ vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là 

động lực để xây dựng nông thôn mới 

(XDNTM) ở mỗi địa phương. Xác định 

được điều đó, nhiều xã trên địa bàn TP 

Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân hiến đất để 

mở rộng và nâng cấp các tuyến đường 

giao 

thông 

liên 

thôn, 

liên xã. 

Luồng 

gió của 

chươn

g trình XDNTM đã làm thay đổi diện mạo 

nông thôn, đời sống người dân xã Thiệu 

Khánh. Bên cạnh giải quyết bài toán thu 

nhập cho người dân, cái được lớn nhất 

trong XDNTM của Thiệu Khánh chính là 

phong trào hiến đất làm đường giao 

thông. Tuyến đường giao thông nối thôn 

7 với thôn 8 có tổng chiều dài hơn 700 

m, trước đây do mặt đường hẹp, không 

có rãnh thoát nước, thường lầy lội vào 

mùa mưa, dẫn đến việc đi lại của người 

dân gặp nhiều khó khăn. Với phương 

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 

cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã vào 

cuộc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận 

động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ vật 

kiến trúc, hiến đất để làm đường. Thấu 

hiểu được lợi ích thiết thực, lâu dài của 

việc có tuyến đường rộng rãi và không 

hề tính toán thiệt hơn, chỉ trong thời 

gian ngắn, 76 hộ dân của 2 thôn đã đồng 

thuận tự nguyện hiến 800  

m2 đất ở, vật kiến trúc trên đất, với tổng 

giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Dự kiến cuối 

năm nay, tuyến đường sẽ hoàn thành 

biến ước mơ của người dân, quyết tâm 

của cấp ủy, chính quyền địa phương 

thành hiện thực. 

Theo quy hoạch của TP Thanh Hóa tuyến 

đường Cồn Cá xã Thiệu Vân được mở 

rộng 20,5m trong đó lòng đường rộng 

10,5m, hai bên vỉa hè mỗi bên 5m. Trước 

khi thực hiện các bước quy trình thu hồi 

đất, xã đã thành lập 2 đoàn công tác với 

sự tham gia của các đồng chí trong đảng 

ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội đến từng hộ dân tuyên 

truyền, vận động về lợi ích xây dựng cơ 

sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao 

thông. Xác định được ý nghĩa và tầm 

quan trọng trên, ngay sau khi được 

tuyên truyền, vận động, 23 hộ dân của 

thôn 2 và thôn 5 đã đồng thuận hiến hơn 

570m2 đất để mở rộng tuyến đường Cồn 

Cá. 

Theo thống kê, 5 năm qua, nhân dân trên 
địa bàn thành phố đã tự nguyện hiến 
52.410m2 đất, đóng góp 16.529 ngày 
công, với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng 
để xây dựng các công trình phúc lợi. 
Trong đó, có nhiều tuyến đường giao 
thông liên thôn, liên xã, kết nối với vùng 
sản xuất... Từ những tuyến đường giao 
thông đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế 
ở nhiều xã, đồng thời, góp phần để thành 
phố sớm hoàn thành chương trình 
XDNTM. 

Trần Thanh 
(Baomoi.com) 

Phong trào hiến đất làm đường giao thông 

ở TP Thanh Hóa 
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Là một xã đảo, điều kiện cơ sở vật chất, 

hạ tầng còn nhiều yếu kém; nguồn lực hỗ 

trợ của các cấp chưa đáp ứng được nhu 

cầu đầu tư của xã. Năm 2010, khi mới 

triển khai thực hiện Chương trình NTM, 

xã mới chỉ đạt được 3/19 tiêu chí. Địa 

phương được UBND tỉnh đưa vào danh 

sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai 

đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu đạt 

chuẩn NTM vào cuối năm 2019; nhưng 

xã Tân Hiệp đã hoàn thành mục tiêu sớm 

hơn một năm. 

Qua 8 năm triển khai thực hiện chương 

trình NTM, nhiều công trình quan trọng 

được đầu tư và khai thác có hiệu quả, 

như các công trình: Cải tạo khu trung 

tâm văn hóa thể thao, sửa chữa và làm 

mới 2 nhà văn hóa thôn, hội trường 

UBND xã và các phòng chức năng, xây 

mới 7 phòng chức năng trường tiểu học 

và THCS Quang Trung, trường mẫu giáo 

Tân Hiệp, hệ thống xử lý nước thải các 

khu dân cư và chợ Tân Hiệp, nghĩa trang 

nhân dân xã và thôn Bãi Hương... 

Kết quả khảo sát năm 2010 thu nhập 

bình quân của địa phương đạt 12 triệu 

đồng/người/năm, đến năm 2018 thu 

nhập bình quân đầu người đạt 42,07 

triệu đồng/người/năm tăng hơn 3 lần so 

với thời điểm lập đề án. Tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2010 là 5,96 % đến năm 2015 xã 

Tân Hiệp đã không còn hộ nghèo. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã có 

những chuyển biến tích cực, cơ sở vật 

chất trang thiết bị dạy và học được quan 

tâm đầu tư, 3 cấp học trên địa bàn xã 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản của sự 

nghiệp giáo dục đào tạo, tỷ lệ học sinh 

đến trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá 

giỏi ngày càng tăng và đạt phổ cập giáo 

dục ở cả 3 cấp học. 

Công tác bảo vệ môi trường từng bước 

được cải thiện, xã đã xây dựng và triển 

khai thực hiện đề án thu gom rác thải 

trên địa bàn, đến nay 100% hộ gia đình 

tham gia; tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ 

sinh đạt 100%. Hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm 

đúng mức, các thôn đều có khu vui chơi 

tập, thể dục cho các lứa tuổi. 

Nhằm phát huy những thành quả đạt 

được, đồng thời để giữ vững và nâng cao 

hơn nữa xã NTM Tân Hiệp trong thời 

gian tới, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh 

tiếp tục quan tâm hỗ trợ đắc lực cho Tân 

Hiệp, hướng dẫn, ưu tiên bố trí nguồn 

lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách 

chung vào điều kiện cụ thể của địa 

phương... để tiếp tục vận động, động 

viên mọi tầng lớp nhân dân cùng với cả 

hệ thống chính trị chung tay, góp sức xây 

dựng xã Tân Hiệp thành xã NTM kiểu 

mẫu, một “miền quê đáng sống” trong 

tương lai. 

Trần Hậu - Diệu Bình 
(Dân việt) 

 
  

Xã đảo đầu tiên của 

tỉnh Quảng Nam làm 

nên điều tuyệt vời này 
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Tính đến hết tháng 12/2018, tỉnh Hà 

Nam đã có 91/98 xã đạt chuẩn NTM, đạt 

tỷ lệ 92,86%, cao hơn rất nhiều so với 

mức bình quân chung của cả nước. Đặc 

biệt, toàn tỉnh có 02 huyện đã được Thủ 

tướng Chính phủ quyết định công nhận 

là huyện NTM, đó là: Duy Tiên và Kim 

Bảng. Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến hết 

năm 2019, cả 6/6 huyện, thành phố đạt 

chuẩn NTM, toàn tỉnh hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM. Đồng thời, tỉnh cũng 

triển khai Đề án xây dựng NTM kiểu 

mẫu, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có 

ít nhất 01 xã xây dựng NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2018-2020. Những kết quả 

trên cho thấy sự đồng thuận của nhân 

dân và sự tham gia tích cực của cả hệ 

thống chính trị trong xây dựng NTM ở 

tỉnh Hà Nam, từ đó góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 

dân trong tỉnh. 

Trong bức tranh chung của toàn tỉnh Hà 

Nam về xây dựng NTM đã xuất hiện 

nhiều mô hình, cách làm hay và nhiều cá 

nhân, tổ chức tiêu biểu song không thể 

không kể đến những thành quả mà Đảng 

bộ và nhân dân huyện Duy Tiên đã đạt 

được. Bởi huyện Duy Tiên là huyện đầu 

tiên trong toàn tỉnh có 16/16 xã về đích 

NTM, toàn huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu 

chí của huyện NTM vào năm 2017 và 

không còn tình trạng nợ đọng trong xây 

dựng NTM. 

Sau 8 năm thực hiện chương trình: Hạ 

tầng kỹ thuật được tăng cường, bộ mặt 

nông thôn đã đổi mới rõ nét, các công 

nghiệp và xây dựng NTM đạt nhiều kết 

quả quan trọng; văn hóa - xã hội tiếp tục 

phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân được cải thiện và từng bước nâng 

cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố 

vững chắc, tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Hoạt 

động hợp tác, giao lưu học tập với các 

đơn vị bạn được tăng cường. Công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ 

thống chính trị, gắn với tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

và việc học tập, làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh được triển khai tích 

cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân 

dân trong huyện được nâng lên rõ rệt, 

100% cán bộ làm công tác xây dựng 

NTM từ huyện đến các xã được tập huấn 

nghiệp vụ chuyên môn, thông qua tập 

huấn giúp đội ngũ cán bộ từ huyện đến 

xã có một bước trưởng thành quan 

trọng. Các hình thức tổ chức sản xuất 

nông nghiệp được quan tâm đổi mới 

theo hướng tăng cường liên kết sản xuất 

hàng hoá kết hợp với đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát 

triển nông thôn với đô thị theo quy 

hoạch; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển 

biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng 

ngành nông - lâm - thủy sản, tăng nhanh 

ngành công nghiệp - xây dựng và thương 

mại - dịch vụ, thu nhập, đời sống nhân 

dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. 

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 

Lê Thị Oanh - Phạm Văn Vương  
(Báo Việt nam Hội nhập) 

 
 

 

Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới ở Hà Nam 
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Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới 

và đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện Núi Thành (tỉnh???) phối 

hợp với Phòng Tài nguyên - môi trường 

phát động xây dựng mô hình điểm “đồng 

bào tôn giáo với bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và phong trào 

chống rác thải nhựa”. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã, 

thị trấn và các tổ chức thành viên phối 

hợp với Phòng Tài nguyện - môi trường 

tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng 

đồng tôn giáo thay đổi hành vi, thói quen 

sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một 

lần, túi ni-lông khó phân hủy, nâng cao 

nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Qua đó tạo sự 

chuyển biến về nhận thức của đồng bào 

các tôn giáo trong cộng đồng dân cư về 

bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm 

thiểu ô nhiễm do sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần, túi ni-lông khó phân hủy 

gây ra; phát huy vai trò tự quản, tự giác 

của đồng bào các tôn giáo trong cộng 

đồng dân cư tham gia thực hiện mô hình 

“đồng bào tôn giáo với bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phong trào chống rác thải nhựa” trên địa 

bàn huyện Núi Thành. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã, thị trấn chọn và phối hợp với 

một cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn 

xây dựng điểm một mô hình tự quản 

“đồng bào tôn giáo với bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phong trào chống rác thải nhựa”. Theo 

hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Núi Thành và Phòng Tài nguyên –  

Môi trường, nội dung thực hiện mô hình 

là tập trung tuyên truyền, vận động các 

tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt 

động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, 

xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm 

bảo vệ sinh môi trường, biết cách ứng 

phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền 

và vận động các tín đồ tôn giáo cùng 

thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa 

một lần”, từ đó tiến tới từ bỏ thói quen 

sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và 

túi ni-lông khó phân hủy. Trong quá 

trình sinh hoạt, hội họp tại cơ quan, nơi 

tập trung đông người không sử dụng ly, 

cốc, bình nhựa dùng một lần, tăng cường 

sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân 

thiện với môi trường như túi giấy, túi ni-

lông dễ phân hủy, lá chuối, lá dong…thay 

thế túi ni-lông. Cùng với đó, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành 

viên tuyên truyền, vận động các tín đồ 

tôn giáo hiểu và chấp hành đúng Luật 

Bảo vệ môi trường, đồng thời tham gia 

giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về bảo vệ môi trường; tổ chức các 

hoạt động cụ thể, thiết thực để huy động 

sự tham gia của các tín đồ tôn giáo trong 

thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử 

dụng làm từ nhựa, bao bì ni-lông và vận 

chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy 

định; vận động bà con tín đồ tôn giáo giữ 

gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; 100% rác 

thải của các hộ gia đình bà con tín đồ tôn 

giáo được thu gom theo quy định, không 

có điểm đen về rác thải, phân loại và thu 

gom rác thải đúng quy định. 

Thùy Dung 
(Nông thôn mới Quảng Nam)

Núi Thành: Xây dựng mô hình điểm “đồng bào tôn 

giáo với bảo vệ môi trường” 



 
 
 

Từ những khoảnh đất trống trong vườn 

chanh dây, cà phê, bơ, anh Bùi Trung 

Hiếu đã thu thêm 1,5 tỷ đồng/năm nhờ 

đưa cây dâu về "sống chung". 

Năm 2016, thấy việc độc canh lãng phí 

đất đai, anh Bùi Trung Hiếu, thôn 3, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long (Đắk 

Nông) đã đưa dâu tằm về trồng xen. 

"Sau khi cải tạo vườn tiêu bị chết, tôi đã 

trồng chanh dây, bơ, cà phê. Song, thấy 

đất quá lãng phí, nên đã đưa cây dâu tằm 

vào trồng xen", anh Hiếu nói. 

 Ban đầu, việc trồng xen này chỉ nhằm 

mục đích lấy ngắn nuôi dài. Tuy nhiên, 

kết quả rất bất ngờ, cây dâu phát triển 

nhanh, trở thành "vệ sĩ" cho cà phê, bơ, 

chanh dây mới trồng; hạn chế được  

nước tưới, giảm công làm cỏ. 

 Đặc biệt, do không thể sử dụng thuốc 

BVTV với cây dâu, nên vườn chanh dây  

hoàn toàn sạch, an toàn cho người sử 

dụng; tiết kiệm công lao động, chi phí 

thuốc phòng trừ dịch bệnh. 

 Do không sử dụng thuốc BVTV nên tăng 

độ phì nhiêu cho đất, tạo sức đề kháng 

cho cây trồng, ngoài bón phân vi sinh, 

anh Hiếu sử dụng toàn bộ phân tằm bón 

cho vườn cây. 

 Nhờ đó, cây xanh tốt, ít bệnh hại. Ngoài 

ra, cây dâu còn giúp cải thiện môi trường  

 

 

 

 

 

đất, phân tán dịch bệnh, nên các loại cây 

khác sinh trưởng tốt. 

 Mặc dù trồng xen, nhưng thu nhập 

“khủng”, mỗi tuần anh Hiếu thu hơn 35 

triệu đồng từ cây dâu. "Nhờ trồng dâu, 

mỗi tuần tôi nuôi 5 hộp kén và gối liên 

tục. Tiền bán kén, hơn 35 triệu 

đồng/tuần", anh Hiếu kể.  

Theo anh Hiếu, việc trồng xen dâu tằm 

trên 13 ha chanh dây, bơ và cà phê, mỗi 

năm chỉ tính riêng dâu tằm (đã trừ các 

khoản chi phí) bỏ túi được hơn 1,5 tỷ 

đồng. 

Ngoài cây dâu, 6 ha chanh dây, 7ha bơ và 

cà phê đang cho thu hoạch, mỗi năm anh 

Hiếu thu về gần 4 tỷ đồng. Tính ra, 1ha 

thu 700 triệu đồng- cao hơn rất nhiều so 

với chỉ trồng một loại cây. 

An Như (Tổng hợp) 
(Kinh tế nông thôn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trồng xen dâu tằm với chanh dây, bơ, thu 4 tỷ đồng/năm 



 

Là người năng nổ, hoạt bát, luôn gương 

mẫu đi đầu trong lao động sản xuất và 

sẵn sàng hỗ trợ dân làng phát triển kinh 

tế, Trưởng thôn Phạm Văn Hiển (SN 

1978, trú tại làng Ring, xã Ia Mơr, huyện 

Chư Prông, Gia Lai) luôn nhận được sự 

tin yêu của bà con. 

Rời quê hương huyện Kim Động (tỉnh 

Hưng Yên) khi mới 22 tuổi, anh xung 

phong trở thành một trong 8 thanh niên 

đến làng Ring lập nghiệp với 2 bàn tay 

trắng. Đến nơi, nhìn xung quanh làng 

Ring là mênh mông đồi cỏ, không có 

điện, nước, anh cũng từng có lúc chán 

nản. Nhưng với ý chí tuổi trẻ, anh đã 

quyết tâm gầy dựng sự nghiệp. 

Làng Ring trước đây có tên gọi là Làng 

thanh niên lập nghiệp Ia Mơr-một dự án 

của Trung ương Đoàn, được thành lập 

năm 2005 với mục đích phát triển kinh 

tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-

an ninh khu vực biên giới. Khi ấy, mỗi 

thanh niên được hỗ trợ 2,3 ha đất, 1 căn 

nhà và 15 triệu đồng. Đầu tiên, anh Hiển 

trồng 1 ha lúa rẫy. Đến mùa thu hoạch, 

trừ chi phí, anh thu về được 10 triệu 

đồng. Từ số tiền này, anh tiếp tục vay 

thêm bạn bè, anh em để mua thêm máy 

cày, máy gặt đập liên hợp vừa phục vụ 

nhu cầu của gia đình, vừa phục vụ dân 

làngNăm 2009, làng Ring đã trở nên sôi 

động nhờ có 103 hộ lên sinh sống. Anh 

Hiển cùng vợ con mở quán tạp hóa và 

cho thuê máy cày, máy gặt đập, từ đó có 

thêm thu nhập. Sau này, anh tiếp tục mở 

rộng thêm 15 ha diện tích trồng mía, 

chanh dây, chăn nuôi bò và cá nước ngọt. 

Có đập thủy lợi, anh chuyển sang trồng 

lúa rẫy 2 vụ. Nhờ vậy, đến nay thu nhập 

bình quân của gia đình anh mỗi năm đạt 

khoảng 350 triệu đồng. Anh còn mua 

được 1 chiếc xe bán tải và mở Hợp tác xã 

Nông-Lâm nghiệp và Dịch vụ Thanh niên 

với 16 thành viên. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hiển còn 
được dân làng tín nhiệm bầu làm 
Trưởng thôn. Qua gần 8 năm đảm trách 
nhiệm vụ này, anh đã không phụ lòng tin 
yêu của dân làng. Anh thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước đến người dân trong 
làng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ những 
hộ khó khăn như cày ruộng không lấy 
công, cho vay nợ hàng hóa… Mặt khác, 
anh còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm 
trồng trọt, chăn nuôi giúp dân làng phát 
triển kinh tế như chuyển đổi trồng lúa 1 
vụ sang 2 vụ cho năng suất cao, tự 
nguyện là người điều hành trạm bơm 
tưới nước để phục vụ việc tưới tiêu hơn 
40 ha đất trồng trọt của dân làng… Mới 
đây, anh Hiển đã vận động, kêu gọi Công 
ty cổ phần Mía đường Đak Lak đầu tư, 
bao tiêu sản phẩm mía đường cho người 
dân trong làng. Nhiều gia đình học theo 
cách làm kinh tế của anh Hiển và có thu nhập 
cao như hộ anh Hiền, anh Chinh… với thu 
nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Hiện 
trong làng chỉ còn 1 hộ nghèo. 

Ngọc Thu 
(Báo Gia Lai online)

Gương sáng làng Ring 
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Gần một năm nay, đều đặn mỗi tối thứ 

Bảy, Chủ nhật hằng tuần, chị Arất Thị 

Cúc (cán bộ Trung tâm VH-TT huyện Tây 

Giang, tỉnh???) mở lớp dạy hát dân ca Cơ 

Tu cho học sinh ngay tại ngôi nhà sàn 

của mình. 

Chị Cúc cho biết tranh thủ những ngày 

nghỉ cuối tuần hay vào dịp hè, chị cùng 

với anh em Đội văn nghệ quần chúng 

Trung tâm VH-TT huyện tổ chức dạy học 

hát dân ca Cơ Tu cho các em học sinh. 

Tài liệu là những bản nhạc, bài dân ca 

của nhạc sĩ Huy Hoàng sưu tầm và sáng 

tác dựa trên nền tảng làn điệu Cơ Tu cổ. 

Các làn điệu dân ca này được viết dạng 

song ngữ Cơ Tu - Kinh; câu từ mộc mạc 

dễ học, dễ thuộc và dễ hiểu. Nôi dung nói 

về đời sống văn hóa của người Cơ Tu. 

Theo chị Cúc các em đến đây học một 

cách tự nguyện, học đều vào mỗi tối 

vàphần lớn là học sinh phổ thông đang 

sinh sống ở địa bàn xã A Tiêng. “Nhờ từ 

nhỏ các em đã được nghe bà, mẹ mình  

 

hát ru bằng dânca Cơ Tu nên học lại rất 

dễ nhớ” - chị Cúc nói. 

Lớp học dân ca của chị Arất Thị Cúc đã 

trở thành một gợi ý hay cho nhiều người 

làm nghệ thuật cũng như những người 

làm công tác nghiên cứu văn hóa dân 

gian. Trong khuôn khổ thực hiện đề tài 

cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị 

nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của 

người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam”, Trường 

Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng  

đã tổ chức Hội thảo “Âm nhạc dân gian 

Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam, những tiếp cận 

về sự bảo tồn và phát huy”. Thạc sĩ Lê 

Thị Quyên, Chủ  nhiệm đề tài cho biết, 

trong rhasng 4 và tháng 5/2019, bà đã 

cùng các nghệ nhân huyện Đông Giang 

mở lớp dạy học học biểu diễn các loại 

nhạc cụ dân tộc Cơ Tu. Trong tháng 5 và  

tháng 6 này phối hợp với ngành Văn hóa 

huyện (cụ thể là chị Arất Thị Cúc) tiếp 

tục triển khai dạy hát dân ca Cơ Tu cho 

học sinh. “Để triển khai đề tài thành công 

Dạy hát dân ca Cơ Tu 
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ngoài việc tham khảo các nhà quản lý - 

văn hóa - khoa học, chúng tôi còn trực 

tiếp trao đổi, nghe ý kiến từ các nghệ 

nhân Cơ Tu. Đặc biệt, tôi đã trực tiếp làm 

việc với nhạc sĩ Huy Hoàng để từ đó có 

cái nhìn, tiếp cận thực tế hơn nhằm thực 

hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát 

huy “Âm nhạc dân gian Cơ Tu ở tỉnh 

Quảng Nam ” - bà Quyên nói.  

Đình Hiệp 
(Báo Quảng Nam online) 

 

Sau 6 năm sưu tầm, ghi chép, đặt lời, đến nay 

nhạc sĩ Huy Hoàng đã có hơn 200 bài dân ca 

Cơ Tu với rất nhiều làn điệu (Cha-chap, Ba-

boot, Bhanooch, Càlơi, Karukacon, đến Calau, 

Colênh...). UBND huyện Tây Giang đã cho 

xuất bản 2 đĩa dân ca Cơ Tu (đĩa hình và đĩa 

tiếng). Theo ông Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện 

ủy Tây Giang, việc bảo tồn và phát huy “Âm 

nhạc dân gian Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam” là 

việc làm rất cần thiết và nhiều ý nghĩa. Huyện 

đang triển khai việc dạy chữ Cơ Tu, khi học 

sinh, biết chữ Cơ Tu thì việc dạy hát, học, 

chép dân ca Cơ Tu thuận lợi hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Phụ nữ Churu cung cấp những sản phẩm 

rau hữu cơ do chính mình sản xuất, và 

thoăn thoắt cân, tính tiền, đóng gói trao 

tay khách. Chúng tôi tìm đến họ, theo địa 

chỉ in trên tờ hướng dẫn: Tổ hợp tác 

(THT) rau hữu cơ Iem Gõh, thôn Ma 

Đanh, xã Tu Tra. 

Iem Gõh - Tu Tra cùng với những cái tên 

Me Yến, Me Sam... của phụ nữ xã Tu Tra 

(Đơn Dương - Lâm Đồng) luôn được in 

sẵn, dán trong từng túi rau, củ trong quá 

trình đóng gói rau cho khách. Các chị giải 

thích, trong tiếng Churu, Iem Gõh có 

nghĩa là hữu cơ. 

Iem Gõh của phụ nữ Ma Đanh sau 3 năm 

hoạt động, có 14 thành viên. Ban đầu, 

dưới sự hỗ trợ của tổ chức Caritas Đà 

Lạt, về nông nghiệp bền vững, hướng tới 

sức khỏe cộng đồng. 

Nhờ sự giúp đỡ này, THT tìm được đầu 

ra ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, 

giá sản phẩm được tính dựa trên chi phí 

về giống, đầu tư, công lao động... 

Nghĩa là, 

do chính 

các hộ đưa 

ra, không 

bị phụ 

thuộc biến 

động thị 

trường. 

Điều này 

cũng đã 

thỏa thuận 

với đơn vị tiêu thụ, nên các thành viên 

đều thoải mái, không bị áp lực. 

Tự thu hái, đóng gói, vào sổ số lượng, 

tham gia kiểm tra chéo, để đánh giá, 

kiểm soát chất lượng rau của từng thành 

viên...  

Chị Ma Đậm - Tổ trưởng THT cho biết: 

Tất cả các mặt hàng được hái vào thứ hai 

và thứ năm hằng tuần. Đồng thời, phải 

thông báo mặt hàng sẽ thu hoạch trong 

tuần để tổ trưởng THT thông báo đơn vị 

thu mua. 

Các sản phẩm cam kết không sử dụng 

thuốc BVTV, phân hóa học, thuốc diệt cỏ, 

chất kích thích... Đa phần họ tự chăn 

nuôi, ủ phân chuồng để bón...   

Nhờ đó, các chị có thu nhập đều đặn mỗi 

tháng 1,5 - 2 triệu đồng. 

“Từ ngày không sử dụng phân thuốc, thì 

cũng không thường đau ốm, nhất là 

không hay tụt huyết áp như trước đây. 

Tính về năng suất thì rau hữu cơ kém 

hơn,  nhưng bây giờ mình mới dám ăn 

rau mình làm ra một cách vô tư”, vừa 

nói, chị Ma Đờng vừa hái một trái dưa 

leo trên giàn, 

cắn một cách 

ngon lành. 

Tư duy thay 

đổi không vì 

lợi ích vật 

chất, những 

người phụ nữ 

Churu giờ 

đây đã biết 

quan tâm sức 

khỏe của chính mình và người tiêu dùng. 

An Như (Tổng hợp) 
(Kinh tế nông thôn)

Thu nhập cao từ trồng rau hữu cơ 
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