
  Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 
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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  
  

mailto:nongthonmoi@mard.gov.vn
mailto:nongthonmoi@mard.gov.vn
mailto:ntm.tthtqt@gmail.com
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Trường Tiểu học và trung học cơ sở Long Mỹ, Long Hồ, Vĩnh Long. 
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Sáng ngày 25/6, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua 
“Ngành Kế hoạch đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-
2020 và đánh giá cơ chế phân bổ sử dụng nguồn lực và sử dụng nguồn vốn ngân 
sách phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Sau 9 năm triển khai 
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến 
tháng 6/2019, cả nước có 4.402 xã (49,38%) đạt chuẩn nông thôn mới, có 76 đơn 
vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, 4 
tỉnh: Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và TP Đà Nẵng có 100% số xã đạt chuẩn 
NTM. Riêng tỉnh Đồng Nai có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM (đã hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 05 năm của Quốc 
hội). 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn 
Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư; ông Trần Thanh Nam Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bến Tre, cùng đại diện sở kế hoạch và 
đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các tỉnh/thành phố.  

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đã gửi 
lời chúc mừng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(KHĐT) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và thực hiện tốt phong trào thi đua 
“Ngành KHĐT và Thống kê chung sức 
xây dựng NTM”. Thứ trưởng Trần Thanh 
Nam lưu ý các địa phương cần đôn đốc 
chỉ đạo triển khai hoàn thành 11 nội 
dung thành phần của chương trình để 
hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM 
theo hướng chất lượng chú trọng tính 
bền vững. Trong đó, tập trung vào đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, 
ưu tiên tại các xã khó khăn. Thúc đẩy hỗ 
trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, 
nhất là đẩy mạnh chương trình OCOP. 
Song song đó, cũng cần chú trọng công 

tác bảo vệ môi trường cảnh quan nông 
thôn sáng, xanh, sạch đẹp và không 
ngừng nâng cao chất lượng đời sống 
người dân nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 
quá trình huy động và sử dụng vốn gặp 
phải nhiều khó khăn như nguồn lực xây 
dựng nông thôn mới thời gian qua chủ 
yếu vẫn là nguồn đầu tư công và nguồn 
tín dụng, mức độ tham gia của doanh 
nghiệp còn hạn chế. Việc chỉ đạo, điều 
hành sử dụng vốn của một số địa 
phương còn kém hiệu quả, dẫn đến tiến 
độ giải ngân hàng năm còn chậm, nhất là 
trong năm 2019. Tuy nhiên, việc huy 
động và sử dụng các nguồn vốn còn có 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch 

đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng NTM” 
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những mặt tồn tại cần phải khắc phục. 
Đây là mục tiêu, nhiệm vụ trong thời 
gian tới của chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM. Theo đó các địa 
phương cần tập trung rà soát các mục 
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch để bổ sung cho 
chương trình MTQG xây dựng NTM năm 
2020 như mục tiêu về sản phẩm OCOP, 
xã NTM kiểu mẫu.  

Để giải quyết những tồn tại, khó khăn 
trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới, ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, các đơn 
vị trong toàn Ngành tiếp tục nghiên cứu, 
hoàn thiện các chính sách đầu tư trong 
giai đoạn tới “Tiếp tục đơn giản hóa cơ 
chế đầu tư để người dân tham gia có thể 

nhiều hơn nữa, thực chất hơn nữa; hoàn 
thiện cơ chế để tăng cường tính công 
khai, minh bạch từ khâu lập kế hoạch, 
quyết định và thực hiện dự án đầu tư. 
Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, hiệu quả 
trong giám sát của cộng đồng theo Luật 
Đầu tư công sửa đổi vừa được Quốc hội 
thông qua tháng 6/2019” 

 Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước cũng có 
nhiều chính sách nhằm khuyến khích các 
tổ chức tín dụng mở rộng các chi nhánh, 
giao dịch tại các khu vực nông thôn, 
vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, phát huy 
vai trò của các quỹ tín dụng nhân dân 
cũng đạt được những kết quả đáng khích 
lệ.  

Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc trong công tác chung 
sức xây dựng nông thôn mới; Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua cấp bộ 
cho 17 tập thể và bằng khen cho 42 tập 
thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2011 – 2020. 

 

TTHTQT 
 

 



 

 



 
 
 

 

 

 

Tỉnh An Giang hiện có 50 trong tổng số 
119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; ba đơn 
vị là thành phố Long Xuyên, TP Châu Ðốc 
và huyện Thoại Sơn có 100% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. Song song với xây 
dựng các xã nông thôn mới, xã nông 
thôn mới nâng cao, tỉnh tập trung phát 
triển kinh tế - xã hội tại các xã khó khăn, 
biên giới, vùng núi, sớm nâng thu nhập 
bình quân khu vực nông thôn đạt 1,8 lần 
so với năm 2015; giảm 5% tỷ lệ hộ 
nghèo, tạo cảnh quan môi trường xanh - 
sạch - đẹp. 

Cùng với tiếp tục thực hiện nhiều giải 
pháp, tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa 
phương làm tốt công tác tuyên truyền, 
khuyến khích, vận động, phát huy vai trò 
chủ thể, tính chủ động của người dân và 
cộng đồng tích cực tham gia thực hiện 
xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn các kỹ 

năng phát triển cộng đồng và thực hiện 
xây dựng nông thôn mới cho đối tượng 
trong Ban phát triển ấp, Bí thư Chi bộ ấp, 
Trưởng ấp và người có uy tín trong ấp. 
Các sở, ngành và địa phương tổ chức rà 
soát, đánh giá thực trạng của các ấp theo 
bộ tiêu chí của tỉnh ban hành, trên cơ sở 
đó xây dựng và ban hành quy trình xét 
công nhận, công bố ấp đạt chuẩn "ấp 
nông thôn mới". Ðào tạo và nâng cao kỹ 
năng phát triển cộng đồng; đào tạo nghề 
cho lao động ở ấp gắn với các mô hình, 
dự án phát triển sản xuất cụ thể, chú 
trọng phát triển những nghề truyền 
thống, những mô hình sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng 
nguyên liệu, mô hình phát triển làng văn 
hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi xã 
một sản phẩm. 

Báo Nhân dân online 

 
 
 
 
 
 
 
 

An Giang phát huy tính chủ động của người dân 

trong xây dựng nông thôn mới 



8 
 

 

 

Những năm qua, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép hiệu 
quả các chương trình, nguồn vốn giảm nghèo đầu tư hạ tầng nông thôn, quan tâm 
đào tạo nghề cho lao động và hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, thay đổi diện mạo nông thôn 
trên địa bàn huyện. 

Là một trong những xã vùng cao đặc biệt 
khó khăn của huyện Mai Sơn, xã Phiêng 
Cằm được ưu tiên đầu tư hạ tầng nông 
thôn, triển khai các chính sách hỗ trợ 
sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 
Từ năm 2015 đến nay, xã Phiêng Cằm 
được đầu tư xây dựng và sửa chữa 5 
công trình giao thông nông thôn, công 
trình nước sinh hoạt bản Co Muông, xây 
dựng cầu qua suối bản Lọng Nghịu và 6 
công trình nhà lớp học cho Trường tiểu 
học Phiêng Cằm I và các điểm trường 
của Trường Mầm non Phiêng Cằm, 
Trường Tiểu học Phiêng Cằm II, với tổng 
mức đầu tư gần 11 tỷ đồng. Ngoài ra, xã 
còn được hỗ trợ triển khai một số mô 
hình chăn nuôi đại gia súc, nuôi ong 
mật... Đặc biệt, năm 2018, tuyến đường 
đến trung tâm xã được nhựa hóa đảm 
bảo đi được 4 mùa, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. 
Nhờ vậy, một số hộ đã chuyển đổi sang 
kinh doanh thương mại dịch vụ, đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc... 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; nâng tiêu 
chí đạt trong xây dựng nông thôn mới. 

Không riêng xã Phiêng Cằm, giai đoạn 
2016-2018, từ các nguồn vốn chương 
trình dự án giảm nghèo, huyện Mai Sơn 
đã tổ chức các lớp dạy nghề cho 533 lao 
động nông thôn trên địa bàn huyện; hỗ 
trợ thực hiện 59 mô hình sản xuất, với 
gần 3.000 lượt hộ nghèo tham gia; đầu 

tư 38 công trình giao thông, thủy lợi, 
nước sinh hoạt và nhà văn hóa bản, với 
tổng kinh phí hỗ trợ trên 30 tỷ đồng. 
Toàn huyện đạt 232 tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới (tăng 158 tiêu chí so với 
năm 2012), bình quân đạt 11,05 tiêu 
chí/xã; 4 xã về đích xây dựng nông thôn 
mới; 19/20 xã có đường giao thông đến 
trung tâm đi được 4 mùa và hơn 208 km 
đường giao thông nông thôn được bê 
tông hóa; 19/20 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 
20/22 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế... 
Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, vai trò, trách nhiệm của người dân 
trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát 
nghèo; nêu gương, khen thưởng kịp thời 
các hộ điển hình trong sản xuất, kinh 
doanh.  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
chính sách về giảm nghèo, nâng cao khả 
năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 
cho hộ nghèo và cận nghèo; huy động 
mọi nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
trong thực hiện các chính sách về giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong 
đó, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm 
bảo sự tham gia của người dân trong 
việc giám sát và thực hiện. 

Phan Trang 
(Báo Sơn La online)

 

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo ở Mai Sơn 
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Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lâm Bình 
đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê 
duyệt bê tông hóa 30,65 km đường giao 
thông nông thôn. Trong đó, phân kỳ đầu 
tư theo giai đoạn 2016 - 2020 là 13,45 
km, còn lại là thực hiện trong giai đoạn 
2021 - 2025. Từ năm 2016 đến năm 
2018, toàn huyện đã bê tông hóa được 
10,49 km đường giao thông. Dự kiến kết 
thúc năm 2019, huyện sẽ bê tông hóa 
hơn 4,8 km đường, vượt 14,1% so với 
chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Đường giao thông nông thôn tại xã 
Khuôn Hà được đổ bê tông theo đúng 
chuẩn nông thôn mới, tạo thuận lợi cho 
việc đi lại, giao thương được đẩy mạnh 
hơn. Ông Ma Công Thành, Phó Chủ tịch 
UBND xã Khuôn Hà phấn khởi nói, trên 
cơ sở quy hoạch về hạ tầng giao thông 
trong đề án xây dựng nông thôn mới của 
xã, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư 
của Nhà nước, xã tích cực triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là 
vận động nhân dân chung tay, đóng góp 
ngày công lao động, hiến đất làm đường 
để có những tuyến đường rộng, đẹp. 

Hiện tỷ lệ đường giao thông nông thôn 
của xã được cứng hóa đạt 97%. 

Tuyến đường nội đồng Chang Tông dài 
650 m đổ bê tông từ tháng 5 - 2018. Từ 
khi làm đường, 68 hộ dân trong thôn 
trồng lúa, trồng màu trên cánh đồng này 
không còn vất vả như trước kia nữa. Ông 
Nguyễn Văn Thắng, người dân trong 
thôn phấn khởi nói “Nhờ có tuyến 
đường mà việc trồng ngô, cấy lúa đã 
thuận tiện hơn nhiều. Hiện nay, máy làm 
đất, máy gặt lúa, xe ô tô chở lúa đã đến 
được tận chân ruộng nên việc thu hoạch 
và gieo trồng luôn được đảm bảo theo 
đúng kế hoạch, góp phần tăng năng suất 
cây trồng. Người dân cũng hăng say sản 
xuất hơn, không còn hộ nào bỏ ruộng”. 

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển 
khai thực hiện có hiệu quả đề án bê tông 
hóa đường giao thông nông thôn trên 
địa bàn, tranh thủ nguồn vốn từ các 
chương trình, dự án để đầu tư xây dựng 
các tuyến đường. Đồng thời, huy động 
tối đa sức dân trong việc chung tay phát 
triển mạng lưới giao thông thông suốt. 

Mai Hương 
(Báo Tuyên Quang online)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lâm Bình (Tuyên Quang) bê tông hóa đường giao thông 
nông thôn 
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Vượt qua những khó khăn do xuất phát 
điểm thấp, địa hình phức tạp, nguồn lực 
trong dân hạn chế, các địa phương vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, 
huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nỗ lực 
tìm hướng đi riêng, từng bước thay đổi 
nhận thức, khai thác hiệu quả tiềm năng 
đất rừng, tạo động lực xây dựng nông 
thôn mới (NTM) ở các xã vùng cao biên 
giới. 

Năm 2010, diện mạo nông thôn tại mốc 
quốc giới Việt Nam - Lào trên địa phận 
xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà 
Tĩnh) khá sơ sài, đời sống của người dân 
hết sức khó khăn, thu nhập đầu người 
lúc đó chỉ đạt xấp xỉ 8 triệu đồng/năm, 
tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30%. Do địa hình 
phân bố rộng, hệ thống hạ tầng còn thiếu 
và yếu, người dân chủ yếu là đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS) dân trí thấp, 
canh tác lạc hậu cho nên vốn dĩ đã nghèo 
khó lại càng nghèo khó hơn, việc huy 
động nguồn lực từ trong dân xây dựng 
kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất gặp 
rất nhiều khó khăn. 

Trong bối cảnh khó khăn, cấp ủy và 
chính quyền địa phương xác định rất rõ 
vai trò của công tác tuyên truyền, vận 
động thay đổi nhận thức của người dân 
về ý nghĩa, mục đích của chương trình 
xây dựng NTM là mấu chốt của vấn đề. 
"Cùng với việc lựa chọn nhân tố, bám sát 
cơ sở, được sự hỗ trợ đắc lực của Ðồn 
Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 
chúng tôi đã xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hiện NTM một cách chi tiết, 
với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, 
gắn tuyên truyền với sản phẩm đầu ra cụ 
thể để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân", Bí 
thư Ðảng ủy xã Sơn Kim 1 cho biết. 

Với cách làm đó, từ năm 2010 đến 2014, 
xã Sơn Kim 1 đã huy động hơn 130 tỷ 
đồng để quy hoạch, xây dựng khu chăn 
nuôi tập trung với diện tích 45 ha, xây 
dựng ba trạm biến áp, 32,6 km đường 
điện, hơn 20 km đường giao thông nông 
thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng ba cấp học, 
trạm y tế, bưu điện đạt chuẩn. Ðồng thời, 
xây mới, sửa chữa chín nhà văn hóa, 
trung tâm vui chơi thể thao, 3 km kênh 
mương thủy lợi, xây mới và chỉnh trang 
hơn 1.200 nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ 
Xây dựng... Trong quá trình xây dựng cơ 
sở hạ tầng, chính quyền địa phương luôn 
đề cao tính minh bạch, dân chủ, cho nên 
dù khó khăn đến mấy, người dân vẫn tự 
nguyện góp sức, ngày công, hiến đất, làm 
đường...  

Ðến nay, bà con đã đóng góp hơn 50 tỷ 
đồng để xây dựng NTM. Hạ tầng giao 
thông từng bước hoàn thiện, tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân mạnh dạn 
đầu tư phát triển sản xuất. Theo thống 
kê, toàn xã đã xây dựng được 462 mô 
hình sản xuất, thu nhập bình quân hơn 
50 triệu đồng/năm trở lên.  

Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới các xã biên giới 
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Nhờ biết chọn hướng đột phá, tạo sự 
đồng thuận, quyết tâm cao, năm 2014, 
Sơn Kim 1 là xã biên giới đầu tiên của cả 
nước đạt chuẩn NTM. Tiếp nối cách làm 
hay của xã Sơn Kim 1, xã liền kề là Sơn 
Kim 2, đã phát huy nội lực, tranh thủ 
ngoại lực, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ 
tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 
sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân. Nhờ đó, năm 2016, 
xã Sơn Kim 2 đã trở thành xã biên giới 
thứ hai trong cả nước được công nhận 
đạt chuẩn NTM. Ðể đạt được xã NTM, 
Sơn Kim 2 đã lựa chọn phát triển du lịch 
cộng đồng, gắn việc phát triển sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực với khai thác hiệu 
quả các tua, tuyến du lịch sinh thái, du 
lịch cộng đồng, góp phần tạo nhiều việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân ở 
những vùng đất khó khăn này. 

Có được kết quả như hôm nay, không 
thể không nói đến đóng góp của những 
người lính mang quân hàm xanh - Bộ đội 
Biên phòng (BÐBP) Hà Tĩnh. Lực lượng 
BÐBP Hà Tĩnh luôn xác định rõ, xây 
dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trong 

thời bình. Ðây không chỉ là trách nhiệm 
mà còn là tình cảm, sự tri ân đối với 
nhân dân đã thương yêu, giúp đỡ, đồng 
hành cùng BÐBP trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới. Sau hơn sáu 
năm cùng chung sức "đỡ đầu" nhiều địa 
phương trên tuyến biên giới xây dựng 
NTM, các chiến sĩ quân hàm xanh vừa 
cầm súng bảo vệ biên cương vừa là 
những người thợ nề, công nhân làm 
đường, xây dựng hàng loạt công trình 
nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế 
và hàng chục ki-lô-mét đường. Chỉ tính 
riêng ba xã vùng biên là Sơn Kim 1, Sơn 
Kim 2 (Hương Sơn) và xã Hương Vĩnh 
(Hương Khê) được BÐBP Hà Tĩnh nhận 
đỡ đầu xây dựng NTM, đơn vị đã huy 
động hơn 24.700 ngày công lao động của 
cán bộ, chiến sĩ và vận động, kêu gọi các 
tổ chức, cá nhân ủng hộ các địa phương 
hàng chục tỷ đồng để hoàn thiện hệ 
thống cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh, 
phát triển sản xuất, bảo vệ an ninh, 
chính trị vùng biên giới. 

Ngô Tuấn 
(Báo Nhân dân online) 
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Khi bước vào thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum gặp không ít khó khăn vì nhiều 
lý do như điểm xuất phát thấp, mặt bằng 
dân trí không đồng đều; kinh tế, đời 
sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; 
tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Thế nhưng, nhờ 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự 
chung tay góp sức của cả hệ thống chính 
trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, xã 
đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới. 

Thực hiện phương 
châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, 
bên cạnh nguồn vốn 
đầu tư của Nhà 
nước, người dân xã 
Pờ Y còn hiến đất, 
đóng góp ngày công, 
tiền của để xây 
dựng cơ sở vật chất, 
giao thông nông 
thôn, hệ thống thủy 
lợi, vệ sinh môi 
trường, xây dựng chợ… 

Theo thống kê của xã Pờ Y, trong 6 năm 
qua, xã đã đầu tư trên 15.780 triệu đồng 
để xây dựng nông thôn mới; trong đó, 
ngân sách Nhà nước là 6.521 triệu đồng 
(chiếm 41,32%), người dân đóng góp 
6.333 triệu đồng (chiếm 40,1%), nguồn 
khác 2.926 triệu đồng (chiếm 18,54%). 
Từ nguồn vốn trên đã giúp xã Pờ Y 
không chỉ tập trung đầu tư cơ sở vật 
chất mà còn nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân. Tính đến cuối 
năm 2018, thu nhập bình quân đầu 

người trên địa bàn xã đạt 36,28 triệu 
đồng/năm. 

Ông Xa Văn Khoa (ở thôn Bắc Phong) vui 
mừng chia sẻ: Thôn Bắc Phong có trên 
95% dân số là người dân tộc Mường 
sinh sống. Bà con dân tộc Mường ở xã 
Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 
vào đây định cư từ những năm 1992 và 
lấy tên thôn là Bắc Phong. Từ khi triển 
khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 
đường sá, trường học, công sở, nhà văn 
hóa… trên địa bàn được xây dựng rất 

khang trang. 
Đặc biệt, đời 
sống người dân 
trong những 
năm gần đây 
được cải thiện 
rõ rệt. 

Phấn đấu đạt 
được các tiêu 
chí xây dựng 
nông thôn mới 
đã khó, duy trì 
và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Vì 
vậy, Đảng ủy, chính quyền địa phương sẽ 
tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về 
xây dựng nông thôn mới, phát huy tốt 
vai trò chủ thể của người dân quyết tâm 
giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí nông thôn mới trong thời gian tới. 

Bảo Châu 
(Báo Kon Tum online)

  

Niềm vui ở xã nông thôn mới Pờ Y 
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Thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, 
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tập 
trung phát triển các hình thức tổ chức 
sản xuất gắn với đẩy mạnh các sản phẩm 
nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ 
du lịch có tiềm năng, thế mạnh trên địa 
bàn theo hướng gia tăng giá trị, tạo 
thương hiệu cho mỗi vùng quê. 

Thời điểm hiện tại, huyện đã có 26 sản 
phẩm thế mạnh, thuộc 5 nhóm sản 
phẩm. Trong đó, nhóm thực phẩm có 15 
sản phẩm; nhóm đồ uống, thảo dược có 
7 sản phẩm và các nhóm lưu niệm-nội 
thất-trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn 
có 4 sản phẩm. Đến nay, có 3 sản phẩm 
có đăng ký công bố chất lượng, 1 sản 
phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
Các sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong 
tỉnh mà đã vươn ra thị trường lân cận 
như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một 
số tỉnh phía Nam. 

Được sự hỗ trợ của tổ chức phát triển Hà 
Lan (SNV) thực hiện dự án “Gieo hạt 
gióng cho sự thay đỏi, giảm thiẻu bién 
đỏi khi ́ ha ̣u dựa vào co ̣ ng đòng thông 
qua sản xuát lúa gạo bèn vững-SRI”, 
người dân Lệ Thủy bước vào quy trình 
thâm canh khoa học kỹ thuật. Sau 7 năm 
triển khai sản xuất theo phương pháp 
SRI, hợp tác xã (HTX)SXKD DVNN Mỹ 
Lộc Thượng (xã An Thủy) thực hiện 
điểm với gần 270 ha giống lúa V6 đã 
giúp nông dân giảm từ 25-30% các loại 
chi phí và thu nhập tăng trên 30% so với 

Lệ Thủy: 

Tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê 
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phương pháp sản xuất truyền 
thống. Với cách trồng lúa cải 
tiến này, vụ đông-xuân 2018-
2019, năng suất lúa bình quân 
của HTX đạt 76,4 tạ/ha, cao hơn 
hẳn lúa đại trà. 

UBND huyện đã hỗ trợ 110 
triệu đồng cho HTX để đầu tư 
máy xay xát, nhà xưởng, hoàn 
tất các thủ tục đăng ký nhãn 
hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm với tên gọi "Gạo Lệ Thủy”. 
Đây là điều kiện để lúa gạo HTX thâm 
nhập sâu rộng hơn vào thị trường tiêu 
thụ và hướng tới chuẩn OCOP. 

Quy trình sản xuất “Gạo Lệ Thủy” được 
HTX thực hiện khá nghiêm ngặt, đã có 
bước phát triển mới mạnh mẽ, bền vững 
hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho 
người dân. 

Sau “Gạo Lệ Thủy”, thương hiệu khoai 
deo Lâm Hường cũng đang được thị 
trường biết đến. Chủ cơ sở là ông Phan 
Xuân Lâm, ở thôn 1 Thanh Tân, xã 
Thanh Thủy đã đầu tư sản xuất các sản 
phẩm từ củ khoai, như: khoai ép dẻo, 
mứt và tinh bột khoai. Trung bình mỗi 
năm, cơ sở của ông Lâm tiêu thụ cho bà 
con trong xã khoảng 300 tấn khoai 
nguyên liệu, giúp giải quyết việc làm 
theo thời vụ cho 10 lao động tại địa 
phương với mức thu nhập từ 4 đến 4,5 
triệu đồng/người/tháng. 

Hàng năm, gia đình ông Lâm thu nhập 
trên 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí 
sản xuất. Với cách làm này, sản phẩm 
khoai deo Lâm Hường cũng được đánh 

giá sẽ sớm đạt tiêu chuẩn của OCOP 
trong năm 2019.              

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Lệ Thủy cho biết: “Để xây dựng 
“mỗi xã một sản phẩm”, huyện cũng đã 
sớm kiện toàn ban chỉ đạo và huy động 
cả hệ thống chính trị cùng người dân 
trực tiếp thực hiện. Sau khi các sản 
phẩm đạt chuẩn OCOP, huyện sẽ tiến 
hành chấm điểm các sản phẩm dưới 3 
sao và tỉnh sẽ chấm những sản phẩm đạt 
3 sao trở lên. Các sản phẩm được công 
nhận sẽ góp phần thay đổi nhận thức của 
cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. 
Bởi các sản phẩm đạt chuẩn Ocop sẽ bảo 
đảm vệ sinh an 
toàn thực 
phẩm, có chất 
lượng cao, đầu 
ra thuận lợi 
hơn các sản 
phẩm khác”. 

Xuân Vương 
(Báo Quảng Bình 
online)
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Trong tuần vừa qua, Hội đồng đánh giá, 
xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai tổ 
chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh đợt 1 năm 2019. Theo đó, có 17 
sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. 

Năm 2019, số lượng đơn vị tham gia, xếp 
hạng đợt 1 tăng hơn 2018 với 29 sản 
phẩm, trong đó huyện Bảo Thắng là 
huyện có nhiều sản phẩm tham gia nhất, 
cụ thể: Bảo Yên (08 sản phẩm), Bảo 
Thắng (11 sản phẩm), Bắc Hà (02 sản 
phẩm), Mường Khương (03 sản phẩm), 
Bát Xát (01 sản phẩm) và Thành phố Lào 
Cai (04 sản phẩm). Khác với kỳ đánh giá 
trước, từ năm 2019, tất cả các sản phẩm, 
ngoài hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu thì các 
thành viên Tổ giúp việc hội đồng đánh 
giá cấp tỉnh tiến hành thẩm định trực 
tiếp tại cơ sở sản xuất trước khi trình 
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
cấp tỉnh họp đánh giá. Ngoài ra, các DN, 
HTX, cơ sở sản xuất có 15 phút để trình 

bày và giới thiệu về sản phẩm của đơn vị 
mình trước Hội đồng đánh giá cấp tỉnh. 

Khác với kỳ chấm điểm năm trước, bắt 
đầu từ năm 2019, tất cả các sản phẩm, 
ngoài hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu thì các 
thành viên Tổ giúp việc hội đồng đánh 
giá cấp tỉnh tiến hành thẩm định trực 
tiếp tại cơ sở sản xuất trước khi trình 
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
cấp tỉnh họp đánh giá. 

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
OCOP tỉnh Lào Cai đã lựa chọn 17/29 
sản phẩm thuộc 2 nhóm ngành là thực 
phẩm và đồ uống đạt từ 3 sao trở lên, 
trong đó sản phẩm Chè hữu cơ Bản Liền 
của HTX chè Bản Liền huyện Bắc Hà đạt 
tiêu chuẩn 5 sao cấp tỉnh; 02 sản phẩm 
đạt hạng 4 sao là gạo lứt Séng Cù của 
HTX Tiên Phong Mường Vi và Rượu Bản 
Phố (HTX Duy Phong). Ngoài ra, 14 sản 
phẩm đạt ba sao cấp tỉnh... 

BBT 
(Báo Lào Cai online)

  

Lào Cai xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2019 
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Từ ngày 27/6-1/7, Hội chợ thương mại 

Việt-Lào 2019 (VietLao EXPO) được tổ 

chức tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND 

Lào, Quảng Ninh có 130 sản phẩm OCOP 

tham dự. 

Hội chợ Thương mại Vie ̣t – Lào 2019 có 

quy mô gàn 300 gian hàng của các doang 

nghiệp, hợp tác xã đén từ Vie ̣t Nam, Lào 

và Thái Lan. Các sản phảm quảng bá và 

giới thie ̣u tại hội chợ tập trung vào một 

số ma ̣ t hàng tiêu dùng, sản phảm nông 

sản, đặc sản đa ̣ c trưng vùng mièn địa 

phương.Ngay trong ngày đầu tiên khai 

mạc ho ̣ i chợ, khu gian hàng OCOP Quảng 

Ninh đã đón tiép nhiều lãnh đạo cấp cao 

của hai nước và thu hút sự quan tâm của 

đông đảo người dân thủ đô Viêng Chăn.  

Các sản phẩm OCOP Quảng Ninh được 

trưng bày giới thie ̣u chủ yếu là những 

sản phẩm xếp hạng từ 3 đến 5 sao như: 

Trà hoa vàng, mién dong Bình Liêu, ruốc 

hàu Thái Bình Dương, ruốc cơ trai, chả 

mực Hạ Long, nước mám Vân Đòn, sản 

phảm trà dược liệu Đông Bắc (Cẩm Phả); 

rượu Mơ Yên Tử, rượu Ba Kích, các sản 

phảm cao dược lie ̣u (Uông Bí); gạo nép 

cái hoa vàng, bo ̣ t sán dây, sản phảm từ 

sữa Đông Trièu ... 

Việc chủ đo ̣ ng đưa các sản phảm OCOP 

Quảng Ninh tiép ca ̣n thi ̣ trường khu vực 

và thi ̣ trường nước ngoài có ý nghĩa rất 

quan trọng và cần thiết. Đây là tièn đè đẻ 

các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh 

tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng 

và thiết lập các kênh phân phối ỏn định, 

lâu dài tại thị trường các nước trong khu 

vực. 

Hoàng Quỳnh  
(Báo Quảng Ninh online) 

 

 

 

 

 

 

 

130 sản phẩm OCOP Quảng Ninh tham dự Hội 

chợ thương mại Việt-Lào 2019 
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Trong khi câu chuyện làm nông nghiệp 
4.0 vẫn còn là bỡ ngỡ với nhiều người 
thì ở tuổi 66, lão nông Nguyễn Hùng 
Dũng, ngụ tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung 
An, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vẫn không 
ngừng học hỏi, ứng dụng kỹ thuật mới 
trong sản xuất.  

Sau khi rời bục giảng, ông Dũng về nhà 
trồng lúa suốt nhiều 
năm. Nhận thấy trồng 
lúa không mang lại 
hiệu quả cao, năm 
2017, ông mới bắt đầu 
lên bờ trồng 600 gốc 
mãng cầu xiêm. Khác 
với nhiều nông dân 
trồng mãng cầu xiêm 
bằng cách ghép nhánh 
trên gốc cây bình bát, 
ông Dũng chọn trồng cây mãng cầu từ 
hạt. Ông  chia sẻ, việc trồng cây bằng hạt 
giúp cho cây cho sức chống chịu tốt hơn, 
xử lý cho trái dễ dàng hơn.  

Với 1ha trồng mãng cầu xiêm, ông Dũng 
đầu tư hệ thống tưới phun tự động 
khoảng 250 béc phun tưới. Ông kể: “Đối 
với cây mãng cầu xiêm, không cần phải 
tưới nhiều nước, chỉ cần giữ vừa độ ẩm 
cho đất. Trước đây, do đất rộng nên tôi 
phải mất thời gian cả ngày trời mới tưới 
được hết vườn. Vất quả quá nên tôi tìm 
tòi, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi để 
tự lắp đặt hệ thống phun tưới”. Tuy chưa 
từng học qua nghề điện nhưng ông đã tự 
mày mò, nghiên cứu thành công hệ 
thống phun tưới, rút ngắn thời gian tưới 
đáng kể, đỡ phần nặng nhọc. Ở tuổi 66, 
ông Dũng vẫn lên internet để học tập 
những kinh nghiệm, sáng kiến hay trong 

việc trồng trọt. Nhờ vậy, mô hình trồng 
mãng cầu xiêm của ông mang lại hiệu 
quả cao hơn. Bình quân đối với cây 2 
năm tuổi, thu hoạch trên 25 trái. Mỗi trái 
từ 2-4 kg. Đối với giống mãng cầu, mỗi 
năm thu hoạch 2 đợt chính, tính lợi 
nhuận gấp 3 lần trồng lúa. 

Chia sẻ bí quyết trồng mãng cầu xiêm 
đạt năng suất cao, lão 
nông vui vẻ cho biết: 
“Trước khi trồng phải 
đắp mô từ 6-7 tấc. Bên 
cạnh đó, do bộ rễ của 
cây rất yếu, dễ bị đổ 
ngã nên khi trồng, phải 
cặm cây, cột dây cho 
chắc chắn. Sau đợt cây 
cho trái, cần tỉa bớt 
cành dư thừa. Trái 

được bao trong lưới và quy trình trồng 
không sử dụng nhiều phân thuốc… Trên 
1ha vườn, khoảng nửa tháng, tôi mới rải 
50 ký phân NPK...”. Nhờ áp dụng kỹ 
thuật canh tác trên, đợt thu hoạch trái 
chiến vừa qua, ông Dũng thu trên 12 tấn 
trái, thu lời 120 triệu đồng. Hiện nay, giá 
thương lái thu mua dao động trên dưới 
13.000 đồng/ký nên bà con trồng mãng 
cầu xiêm phấn khởi, yên tâm sản xuất. 

Cũng học từ mạng internet ông Dũng còn 
tự mày mò tận dựng những trái không 
đẹp mắt bị thương lái bỏ lại làm trà 
mãng cầu và nghiên cứu cách chế biến 
trà mãng cầu đạt được hương vị thơm 
ngon, có hậu ngọt thanh, dễ uống lại tốt 
cho sức khỏe. Mỗi tháng, bà con thân 
quen đều đặt mua từ 4-5 ký trà mãng 
cầu, giúp ông có thêm nguồn thu nhập. 

Hồng Vân 
(Báo Cần Thơ online) 

Lão nông thời @ 



 
 
 
 

Xã Đông Bắc (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 
Bình) giờ đây đã đổi mới. Điều nhiều 
người nhận thấy rõ nét là sự thay đổi về 
cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ 
xóm phong quang sạch đẹp, đường bê 
tông phẳng lì. Không còn rác và cỏ dại 
mọc hai bên đường.  

Có được thành quả trên một phần nhờ 
vào sự ra đời kịp thời và hoạt động tích 
cực của HTX Vệ sinh môi trường Sơn Hà. 
Sau 4 năm hoạt động, đến nay, Sơn Hà 
đã trở thành một trong những mô hình 
kinh tế hợp tác tiêu biểu, điển hình trên 
địa bàn huyện Kim Bôi. 

Với sứ mệnh vô cùng 
quan trọng là bảo vệ 
môi trường, một 
trong những tiêu chí 
thúc đẩy kinh tế, xã 
hội và đời sống của 
người dân địa 
phương, HTX đã nhận 
được sự hỗ trợ của 
chính quyền và Liên 
minh HTX tỉnh. 

Đến nay, Sơn Hà đã được các ngành chức 
năng tạo điều kiện để đi tập huấn, tham 
quan, học hỏi kinh nghiệm làm công tác 
vệ sinh môi trường ở một số địa phương, 
đồng thời bố trí đất hợp lý để làm nơi xử 
lý rác thải tập trung. 

Định kỳ 3 lần/tuần, thành viên HTX tổ 
chức thu gom và vận chuyển rác về bãi 
rác tập trung để xử lý. Đối với khu vực 
chợ, sau khi chợ tan, các thành viên lại 
tập trung để quét dọn, thu gom rác thải. 
Những hộ dân ở xa lộ, không đủ điều 
kiện để thu gom rác ra điểm tập kết, HTX 
đã cử người đến tận nơi hướng dẫn 

người dân đào hố xử lý rác thải theo 
đúng quy định.  

Khi HTX mới đi vào hoạt động, chỉ có 
khoảng 40% số hộ tham gia đóng phí 
môi trường với mức thu 3.000 - 5.000 
đồng/người/tháng. Nhưng sau 3 năm, 
vừa hoạt động vừa kiên trì vận động, đến 
nay đã có trên 90% số hộ dân và 80% cơ 
quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn 
tham gia đóng phí môi trường. 

Nhờ hoạt động hiệu quả, mức lương của 
các thành viên cũng được tăng từ 8 trăm 
nghìn đồng lên 2 triệu đồng/ 
người/tháng. HTX đã đầu tư 1 xe tải thu 

gom, vận 
chuyển rác đến 
bãi tập kết 
cùng nhiều 
trang thiết bị 
cần thiết phục 
vụ cho thành 
viên thu gom 
rác, góp phần 
làm cho đường 
làng, ngõ xóm 

trên địa bàn xã trở nên sạch, đẹp. 

Theo các thành viên HTX, để duy trì cũng 
như nâng cao chất lượng hoạt động, HTX 
đã nỗ lực cùng thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương, động viên người lao động vượt 
qua khó khăn. 

Đặc biệt, sự ra đời và hoạt động của HTX 
đang cùng với giai đoạn địa phương thực 
hiện xây dựng nông thôn mới, nên nhận 
được sự hưởng ứng tích cực từ phía 
người dân. 

Huyền Trang 
(Thời bái Kinh doanh) 

 

Bước chuyển từ HTX vệ sinh môi trường 
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Hưởng ứng chủ trương hạn chế rác thải 
nhựa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phát động, đầu tháng 5/2019 Hội LHPN 
TP Vĩnh Long phát động mô hình “Tiết 
kiệm rác thải nhựa- Xanh hóa văn phòng 
hội”, theo đó các cơ sở hội dùng vỏ chai 
nhựa đã qua sử dụng để trồng các loại 
cây xanh đem đặt tại văn phòng làm việc 
và trang trí cầu thang, hội trường trụ sở 

UBND 
phường- xã. 
Cầu thang và 
hội trường 
ủy ban, các 
cửa sổ 
phòng làm 
việc được 
trang trí các 
chậu trầu bà 
nhìn rất đẹp 
mắt, giúp 
mọi người 
có thêm 

năng lượng sống, tinh thần thoải mái 
hơn 

Mô hình này vừa bảo vệ môi trường vừa 
cải thiện không khí và tạo mỹ quan nơi 
làm việc, được các cấp ủy ủng hộ nhiệt 
tình. Đến nay, đã có 9/11 phường- xã 
thực hiện, dự kiến sẽ được nhân rộng 
100% tại các cơ sở hội còn lại. 

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố còn phát 
động hội viên thực hiện lối sống xanh, 

tiêu dùng xanh, tiết kiệm rác thải, hạn 
chế rác nguy hại, sử dụng vật dụng thân 
thiện với môi trường. 

Riêng với chi hội phụ nữ các chợ, phát 
động phong trào “Người bán hàng văn 
minh”, “Phụ nữ thân thiện với môi 
trường” được các chị duy trì sinh hoạt 
đều đặn, hiện có 10 tổ với trên 300 chị 
tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn, 
hầu hết chị em nội trợ đều đồng tình 
hưởng ứng, vận động chị em hạn chế 
dùng túi ny lông cho khách, khuyến 
khích dùng túi tự hủy, giấy báo cũ, lá 
cây… thân thiện môi trường để sử dụng 
trong mua bán góp phần làm thay đổi 
diện mạo đô thị. 

Để bảo vệ môi trường, xây dựng nếp 
sống xanh- sạch- đẹp, các cấp Hội LHPN 
trong tỉnh đã vận động gần 11.000 chị 
tham gia dọn dẹp cảnh quan môi trường, 
thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, 
với tổng chiều dài trên 31.000m; vận 
động 388 hộ đào hố rác gia đình, thực 
hiện xây dựng nông thôn mới. Vận động 
xây dựng 44 mô hình tuyến đường hoa, 
tuyến đường không rác, đoạn đường 
kiểu mẫu; thành lập mô hình “Giáo dục 
hành động vệ sinh môi trường thực hiện 
3 sạch”, vận động tặng thùng rác cho cơ 
sở hội. 

Lam Ngọc 
(Báo Vĩnh Long online) 

 

 

 

 

 

 

Cùng phụ nữ tạo môi trường xanh- sạch- đẹp 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 
 

 
 
 
 


