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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  
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NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6 

Nghề báo luôn gắn với vinh quang và không ít nhọc nhằn. Những nhà báo chân chính 

vẫn luôn làm cho nghề báo trở thành một nghề đáng trân trọng và tự hào. 

Nhân ngày dành riêng cho những người làm báo, chúc các anh, các chị, các bạn phóng 

viên sức khỏe, hạnh phúc, luôn có tâm sáng, ngòi bút sắc để: 

"Chở bao nhiêu đạo, thuyền không thẳm 

Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà" 
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Trong tuần qua, có TP.Cẩm Phả (tỉnh 

Quảng Ninh), huyện Tân Phú và huyện 

Định Quán (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ 

công bố Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ và Bằng công nhận đơn vị cấp huyện 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới. Trên cả nước đã có 76/664 

đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (chiếm 

khoảng 11,45% tổng số đơn vị cấp 

huyện của cả nước) đã được Thủ tướng 

Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm 

vụ/đạt chuẩn nông thôn mới và Đồng 

Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 

100% xã và 11/11 đơn vị cấp huyện 

đạt/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM.  

Dù là 2 huyện miền núi vùng sâu, vùng 

xa có xuất phát điểm thấp với tỷ lệ hộ 

nghèo cao khi bắt tay xây dựng NTM 

nhưng các tiêu chí huyện NTM của 

huyện Định Quán và huyện Tân Phú đều 

đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.  

Tiêu biểu như huyện Tân Phú dù tỷ lệ hộ 

nghèo cao, tập trung đông các dân tộc 

thiểu số nhưng vẫn huy động được trên 

14 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng 

NTM, trong đó vốn xã hội hóa chiếm trên 

85%. Huyện cũng đã tập trung chuyển 

đổi sản xuất nên đến năm 2018, giá trị 

sản phẩm thu hoạch trên 1 hécta đất của 

Tân Phú đạt trên 139 triệu đồng; thu 

nhập bình quân của người dân nông 

thôn đạt trên 50,8 triệu 

đồng/người/năm, cao hơn gấp nhiều lần 

so với khi bắt tay vào xây dựng NTM. 

Mục tiêu sắp tới của tỉnh là tiếp tục duy 

trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; 

tập trung thực hiện nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển 

sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn 

với công tác bảo vệ tài nguyên rừng, khai 

thác tốt lợi thế của địa phương. 

Đây cũng là dấu mốc rất quan trọng cho 

mục tiêu phấn đấu Đồng Nai đạt tỉnh 

NTM vào năm 2019. Đồng Nai được kỳ 

vọng tiếp tục là ngọn cờ đầu xây dựng 

NTM của vùng Đông Nam bộ cũng như 

cả nước trong giai đoạn sau. 

TTHTQT 

 

 

3 đơn vị cấp huyện tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn 

nông thôn mới 
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Gắn bó với nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đứng chân là 

truyền thống, là việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15. Điều đó càng 

có ý nghĩa và được đẩy mạnh khi Binh đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn là đơn vị 

điểm của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Binh đoàn 15 thành lập ngày 20-02-

1985, có nhie ̣m vụ sản xuát, kinh doanh 

(SX,KD) và tham gia phát triển kinh tế – 

xã hội (KT-XH), tăng cường quốc phòng 

– an ninh (QP-AN) trên địa bàn chiến 

lược Tây Nguyên. Những năm qua, Binh 

đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian 

khổ, cải biến những vùng đất hoang hóa, 

đày tàn tích chiến tranh, hình thành 

những cụm dân cư trù phú. Đến nay, địa 

bàn hoạt động của Binh đoàn được mở 

rộng trên 220 thôn, làng của 33 xã 

(phường, thị trấn), thuộc các tỉnh: Gia 

Lai, Kon Tum, Quảng Bình..., phần lớn 

giáp biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn 

thấp, kinh tế chưa phát triển.  

Bằng hiệu quả từ SX,KD, Binh đoàn đã 

xây dựng hàng loạt công trình vừa phục 

vụ SX,KD, vừa góp phần xây dựng nông 

thôn mới, như: các hồ đập, nhà máy thuỷ 

điện; đầu tư, làm mới, sửa chữa hơn 

1.000 km đường giao thông liên thôn, 

liên xã; xây dựng hệ thống lưới điện cao 

thế, trạm biến áp đưa điện đến các bản 

làng; 01 Trường tiẻu học no ̣ i trú ở Công 

ty 78; 10 trường mầm non với 130 điểm 

trường, nuôi dạy hơn 5.000 cháu; sửa 

chữa và làm mới hàng trăm Nhà tình 

nghĩa và Nhà chính sách; quan tâm chăm 

lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi 

trường sinh thái và tạo cảnh quan xanh, 

sạch, đẹp trên địa bàn. Hiện nay, Binh 

đoàn đang thu hút gàn 2 vạn lao động; 

trong đó, có hơn 4.000 hộ với hơn 6.000 

lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số 

tại chỗ vào làm công nhân hoặc nhận 

khoán vườn cây của Binh đoàn, tạo ra 

những nhân tố tích cực trong xây dựng 

nông thôn mới. 

Phát huy truyền thống "Kiên định mục 
tiêu; vượt mọi gian khó; gắn bó với dân; 
sáng tạo chuyên cần; đoàn kết quyết 
thắng", cán bộ, chiến sĩ, người lao động 
của Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt 
chức năng của “đội quân công tác, đội 
quân lao động sản xuất” bằng những việc 
làm thiết thực để “chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, góp phần cùng toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Đại tá ĐẶNG ANH DŨNG 
Tư lệnh Binh đoàn 

Binh đoàn 15 với phong trào thi đua “Quân đội 

chung sức xây dựng nông thôn mới” 



6 
 

 

 

 

Nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Nông 
nỗ lực triẻn khai tiêu chi ́vè thông tin và 
truyền thông trong xây dựng nông thôn 
mới (NTM) để góp phàn quan trọng bảo 
đảm các mục tiêu phát triẻn kinh té, xã 
ho ̣ i, quóc phòng, an ninh ở cơ sở.  

Xã Nghiã Tháng (Đắk R’láp) đã bố tri ́quỹ 
đất ở trung tâm xã đẻ xây dựng điẻm 
bưu chińh viẽn thông, tạo thuận tiện 
trong giao dịch và tiếp cận thông tin đối 
với người dân. Tại đây, có 2 nhân viên 
phục vụ, đáp ứng các dic̣h vụ của Nhân 
dân đến gửi, nha ̣ n bưu kie ̣n, thu ho ̣  tièn 
đie ̣n, chuyẻn tiền, tiếp cận thông tin… Bà 
Hồ Thị Hà, thôn Quảng Chánh cho biét: 
"Những năm trước, nói đén vie ̣c gửi quà 
về quê còn khó khăn chứ hiện nay dẽ 
dàng lắm. Ra bưu đie ̣n là có nhân viên 
phục vụ ta ̣n tiǹh. Công việc chỉ khoảng 
30 phút là xong, không phải chờ đợi lâu 
như trước đây”.  

Nhièu năm nay, người dân ở xã Thuận 
An (Đák Mil) đã khá quen thuộc khi 
nhận thông tin từ hệ thóng loa truyèn 
thanh của xã. Với 10/10 thôn, bon có loa 
truyền thanh nên hầu hết các thông tin 
tuyên truyền của địa phương đều được 
đông đảo bà con tiếp nhận. Ông  Lê Xuân 
Đông, Chủ tic̣h UBND xã Thuận An khảng 
định: "Có thể nói, vai trò của he ̣  thóng 
đài truyền thanh xã được coi như “mắt 
xích” cuối cùng trong chuõi các phương 
tie ̣n, hiǹh thức truyền thông ở cơ sở. Tại 
đây, các chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, các văn bản của tin̉h, 
huye ̣n được chuyẻn tải đén Nhân dân". 

 

 

 

 

 

Trong xây dựng NTM thì địa phương đã 
làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua 
hệ thống loa truyền thanh. Từ đó, Thua ̣n 
An đã huy động được sự vào cuo ̣c mạnh 
mẽ của các tàng lớp nhân dân trong 
đóng góp công sức, vật chất, trí tuệ vào 
xây dựng đạt 19/19 tiêu chi ́ NTM năm 
2018. Đẻ đạt hie ̣u quả vè no ̣ i dung thông 
tin, ngoài những văn bản yêu càu đọc 
nguyên văn, cán bộ phụ trách công tác 
này đã chia tách, cụ thẻ hóa, cô đọng lại 
đẻ Nhân dân dẽ nghe, dẽ hiểu. 

Đến nay, hầu hết UBND cấp xã trên địa 
bàn tỉnh được trang bị máy tính, máy in, 
kết nối mạng nội bộ và internet. Một số 
địa phương còn mạnh dạn đầu tư trang 
thiết bị, phần mềm chuyên dụng phục vụ 
cho việc số hóa tài liệu, văn bản. Với việc 
hầu hết hệ thống máy móc được trang bị 
kết nối mạng đã giúp cho cán bộ, công 
chức cấp xã dễ dàng trong việc truy cập 
internet để tra cứu, tìm kiếm thông tin, 
truy cập email và các phần mềm ứng 
dụng khác... 

Thống kê của các cơ quan chuyên môn, 
hiện nay, toàn tin̉h đã có 55/61 xã đạt 
tiêu chí só 8 vè thông tin và truyèn 
thông, đạt 90,2%. Đây được xem là tiêu 
chi ́đạt tỷ le ̣  cao nhát trong 19/19 tiêu 
chí NTM. So với năm 2011 (lúc Đák Nông 
bát đàu triẻn khai xây dựng NTM) hiện 
nay, ở cấp xã đạt tiêu chi ́só 8 tăng lên 40 
xã. Kết quả này đã thẻ hiện sự quan tâm 
đầu tư của cấp ủy, chińh quyèn, đoàn thẻ 
các điạ phương về thông tin, truyèn 
thông cơ sở. 

Hồng Thoan 
(Báo Đắk Nông online) 

Phát huy vai trò tiêu chí về thông tin và truyền 

thông trong xây dựng nông thôn mới 
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Dào San là xã biên giới khu vực vùng cao 
của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với 
15 bản, trên 1.600 hộ dân cùng 5 dân tộc 
anh em sinh sống là Dao, Mông, Hà Nhì, 
Hoa và Kinh.  

Để huy động sức mạnh toàn dân trong 
xây dựng nông thôn mới, các tổ chức 
đoàn thể xã phối hợp và phát huy vai trò 
của già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, 
người có uy tín trong cộng đồng dân cư 
đưa nội dung, mục đích, ý nghĩa của 
Chương trình nông thôn mới đến từng 
bản, từng hộ gia 
đình thông qua 
loa phát thanh,  
cuộc họp bản, 
chi hội, trực tiếp 
tại nhà, sân 
khấu hóa qua 
các hội thi...  
Qua đó, các hộ 
dân từng bước 
xóa bỏ tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại 
vào sự đầu tư 
của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới 
theo phương châm "Nhà nước và Nhân 
dân cùng làm". Từ năm 2011 đến nay, 
người dân trong xã hiến trên 10.000m2 
đất làm đường giao thông nông thôn, xây 
dựng trường học, nhà văn hóa bản; trực 
tiếp đóng góp hàng nghìn ngày công lao 
động xây dựng các công trình phúc lợi xã 
hội. Để phát huy lợi thế về đất đai, nhân 
dân tập trung đầu tư phát triển sản xuất 
(thâm canh lúa nước, trồng thảo quả, 
chuối, chăn nuôi đại gia súc) và mở cửa 
hàng kinh doanh tại chợ trung tâm mua 
bán của các xã Bắc Dào San.  

Diện mạo nông thôn của xã ngày càng 
khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, 
thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn 
hóa… được quan tâm đầu tư xây dựng 
khang trang, đáp ứng yêu cầu công tác, 
sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần 
của Nhân dân ngày càng nâng lên. 

Ông Giàng A Chu - Trưởng bản Diềng 
Thàng B chia sẻ: Thực hiện chủ trương 
xây dựng nông thông mới, dân bản luôn 
tích cực cùng chính quyền các cấp thực 
hiện các tiêu chí, tham gia góp đất, góp 

công làm 
đường, xây 
dựng nhà văn 
hóa. Phấn khởi 
nhất là từng hộ 
dân chủ động 
vươn lên thông 
qua thay đổi 
nếp nghĩ, cách 
làm trong lao 
động sản xuất, 
xây dựng nếp 
sống văn hóa 

mới, cùng bộ đội biên phòng giữ vững 
chủ quyền đường biên, mốc giới”. 

Tính đến hết năm 2018, xã Dào San đạt 
10/19 tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống 
kênh mương thủy lợi được đầu tư xây 
dựng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và tăng 
gia sản xuất cho người dân. Tỷ lệ hộ sử 
dụng điện thường xuyên an toàn từ các 
nguồn điện chiếm 99,6%. Vệc huy động 
học sinh ra lớp đúng độ tuổi, đặc biệt là 
vận động học sinh có nguy cơ bỏ học và 
huy động học sinh đi học chuyên cần đạt 
94%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 

Dào San xây dựng nông thôn mới 
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trên 17 triệu đồng… Trong năm 2019, xã 
Dào San phấn đấu hoàn thành tiêu chí về 
giao thông, trường học. 

Ông Phàn A Long - Chủ tịch UBND xã 
Dào San cho biết, qua công tác tuyên 
truyền, nhận thức và hành động thực 
hiện Chương trình của cấp ủy, chính 
quyền và người dân trên địa bàn thay 
đổi ngày càng rõ nét. Thực hiện những 
tiêu chí còn lại, chúng tôi tập trung chỉ 

đạo Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả nguồn 
vốn hỗ trợ của nhà nước. Tiếp tục hoàn 
thiện các tuyến đường trục bản và 
đường nội đồng. Phát huy tốt nhất vai 
trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc 
nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra và thụ hưởng”.   

Nguyễn Tùng 
(Báo Lai Châu online) 
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“Nhà nước và Nhân dân cùng làm” là phương châm xuyên suốt hành trình xây 

dựng NTM của xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Nhờ đó mà đến hết tháng 3/2019, theo 

tự đánh giá xã đã đạt 19/19 tiêu chí và chờ đón niềm vui thẩm định cuối tháng 6 

này. 

Xã Hồ Thị Kỷ chỉ còn 

144/5.114 hộ nghèo 

(chiếm 2,82%), cận 

nghèo 163 hộ (chiếm 

3,19%); Thu nhập bình 

quân đầu người 41,29 

triệu đồng/người/ năm; 

Có hơn 90% tổng số 

người tham gia bảo hiểm 

y tế; 10/11 ấp được công 

nhận đạt chuẩn văn hoá (đạt hơn 90%)… 

Hiện nay, xã có rất nhiều mô hình kinh tế 

mang lại hiệu quả cao như cánh đồng 

lớn, mô hình xen canh lúa - tôm càng 

xanh, nuôi cá chình, cá bống tượng… 

Nhân tố quyết định thành công trong xây 

dựng NTM chính là phát huy tốt vai trò 

chủ thể của Nhân dân; Song song đó, đội 

ngũ cán bộ, đảng viên là nòng cốt đi đầu 

nêu gương. 

Điển hình ở ấp Cây Sộp, một vùng đất 

khó, nay bừng sáng bởi những nông dân 

hiền lành, chăm chỉ quyết vực dậy kinh 

tế, chung tay điểm tô bức tranh quê 

hương từng ngày khởi sắc. Cây Sộp “thay 

áo mới” ở chỗ: Những con lộ đất đã được 

thay thế bằng những con đường bê tông 

phẳng phiu, cầu tạm bợ được bê tông 

hoá kiên cố, trường học được xây mới 

khang trang, hàng rào cây xanh đua 

nhau mọc lên xen lẫn những khóm hoa 

đầy màu sắc như ngầm khẳng định sức 

sống mới đang đâm chồi. 

Hiện trên địa bàn 

ấp chỉ còn 4 hộ 

nghèo (giảm 7 hộ 

so với cùng kỳ 

năm 2018), trong 

đó có 1 hộ đồng 

bào dân tộc 

Khmer. Ấp Cây 

Sộp là một trong 

những ấp có số hộ 

nghèo thấp nhất xã Hồ Thị Kỷ. Để quyết 

tâm giảm nghèo, mỗi đảng viên trong chi 

bộ chịu trách nhiệm đỡ đầu 1 hộ, hỗ trợ 

họ phương pháp làm ăn hiệu quả. Từ 

nguồn vốn Ngân hàng Chính sách - Xã 

hội, đến nay ấp Cây Sộp cơ bản xoá nhà 

tạm. Hơn 5 năm trở lại đây trong ấp 

không còn bóng dáng những ngôi nhà 

lụp xụp. 

Trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, 

nhân dân trong ấp chủ động chuyển đổi 

hình thức nuôi tôm quảng canh 2 giai 

đoạn và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào sản xuất đạt hiệu quả. Nhiều 

hộ vươn 

lên khá 

giàu, thu 

nhập 

bình 

quân 

đầu 

người 

của ấp đạt trên 40 triệu đồng/năm. 

Sức bật ở một vùng quê 
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Trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM mà 

xã Hồ Thị Kỷ đang phấn đấu, tiêu chí về 

môi trường là một trong những trở ngại 

lớn nhất. Thế nhưng, đối với ấp Cây Sộp, 

vấn đề vệ sinh môi trường nhiều năm 

qua được nhân dân trong ấp thực hiện 

rất tốt. Trong đó phải kể đến vai trò 

nòng cốt của những người đứng đầu 

trong việc tuyên truyền, vận động người 

dân giữ gìn vệ sinh cảnh quan làng xóm. 

Hiện nay, trên địa bàn ấp về cơ bản đã 

xoá nhà vệ sinh lộ thiên trên các ao hồ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kênh, rạch. Đây là điều mà các ấp khác 

vẫn chưa làm được. Ấp có hơn 70 hộ dân 

chủ động xây hố rác, những hộ khác dù 

chưa xây cũng làm các hố rác tự chế 

xung quanh sân nhà. Chính quyền địa 

phương thường xuyên đến các hộ dân 

tuyên truyền nâng cao ý thức hạn chế 

vứt rác trên sông, các mô hình hướng tới 

bảo vệ môi trường do các cấp hội tổ 

chức vận động nhận được sự ủng hộ, 

đồng thuận cao trong nhân dân. 

Băng Thanh - Hữu Nghĩa 
(Báo Cà Mau online) 
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Xã Tân Ninh là địa phương duy nhất của 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
được lựa chọn cán đích nông thôn mới 
(NTM) trong năm 2019, thời gian qua, 
Đảng bộ và nhân dân xã Tân Ninh đã 
đồng sức đồng lòng, gấp rút thực hiện 
các tiêu chí để hoàn thành NTM theo 
đúng lộ trình đề ra. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”, trên cơ sở công khai 
minh bạch, xã đã 
đưa những nội 
dung cụ thể, 
quan trọng ra 
bàn bạc, thảo 
luận, lấy ý kiến 
thông qua các 
buổi họp dân. 
Xác định rõ xây 
dựng NTM là 
nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm, 
làm thay đổi căn 
bản diện mạo nông thôn, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế-xã hội, ngay từ khi bắt tay 
thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã 
Tân Ninh đã tiến hành xây dựng các kế 
hoạch cụ thể, chủ động tuyên truyền 
nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị. Lấy phát triển kinh tế 
làm trọng tâm để nâng cao đời sống 
nhân dân và là động lực để hoàn thành 
các tiêu chí khác, trong quá trình thực 
hiện chương trình xây dựng NTM, xã 
Tân Ninh chú trọng phát triển kinh tế, 
nâng cao thu nhập cho người dân. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã 
tổ chức gặp mặt trưởng các dòng họ, 
phát huy vai trò tiên phong gương mẫu 
của các bậc cao niên nhằm kêu gọi sự 
đóng góp của các dòng tộc trong xây 
dựng NTM. 

Việc làm này vừa tạo được hiệu ứng tích 
cực, lan tỏa; vừa phát huy được tính dân 
chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự 
nguyện đóng góp trong nhân dân. Nhờ 

đó, chỉ tính riêng 
các năm 2018-
2019, xã Tân 
Ninh đã huy 
động được 15 tỷ 
đồng để xây 
dựng NTM. 
Ngoài ra, người 
dân Tân Ninh đã 
đóng góp hơn 
2,6 tỷ đồng, hiến 
đất và tài sản 
trên đất để mở 

rộng đường giao thông, xây dựng nghĩa 
trang liệt sỹ… 

Điều đặc biệt, trong khi nhiều tiêu chí 
được xem là “khó gỡ” đối với một số địa 
phương thì xã Tân Ninh lại thực hiện khá 
tốt. Chẳng hạn với tiêu chí giao thông, 
căn cứ vào đề án đã được phê duyệt, xã 
đã tổ chức giao cụ thể cho các thôn tổ 
chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và 
quyền lợi, nghĩa vụ của cộng đồng dân 
cư trong phong trào xây dựng NTM. Dựa 
theo thiết kế bản vẽ và dự toán đã phê 
duyệt, xã hướng dẫn các thôn lập dự 
toán kinh phí theo thống nhất của cộng 

Trường mầm non Tân Ninh với kinh phí xây dựng hoàn 

toàn từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Xã Tân Ninh: 

Mỗi người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới 
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đồng dân cư từng thôn về bê tông hóa 
đường giao thông. 

Đến nay, 100% hệ thống đường trục xã, 
liên xã và 100% đường trục thôn, xóm 
đã được bê tông hóa; 100% đường ngõ 
xóm được cứng hóa, không lầy lội về 
mùa mưa và 90% đường trục chính nội 
đồng được cứng hóa, không lầy lội, xe cơ 
giới đi lại thuận lợi. 

Diện mạo nông thôn ở Tân Ninh đang 
thay da đổi thịt; các công trình phục vụ 

dân sinh, kinh tế, hạ tầng thiết yếu của 
nông thôn được triển khai xây dựng 
khang trang, bền vững; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. Với sự chủ động, đồng sức đồng 
lòng của chính quyền và người dân địa 
phương, xã Tân Ninh đang nỗ lực "cán 
đích" NTM trong quý III năm 2019 theo 
đúng lộ trình đã đề ra. 

Thanh Hải 
(Báo Quảng Bình online)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% đường trục thôn xóm trên địa bàn xã Tân Ninh đã được bê tông hóa. 
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Sáng 18/6, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà 

Giang) tổ chức khai trương Trung Tâm 

trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP tại thị trấn Tam Sơn. Tới dự có các 

đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, 

huyện Quản Bạ,  đại diện các sở, ban, 

ngành của tỉnh và các HTX sản xuất các 

sản phẩm OCOP của huyện. 

Huyện Quản Bạ đã có 27 chủ thể (16 hợp 

tác xã, 1 tổ hợp tác và 10 hộ dân) đăng 

ký tham gia thực hiện Đề án OCOP với 

37 sản phẩm cấp tỉnh, trong đó, có 8 sản 

phẩm là ý tưởng, 29 sản phẩm đã có sẵn. 

Qua rà soát theo bộ tiêu chí tạm thời, có 

29 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 2 - 4 sao. 

Với tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ 

đồng, huyện Quản Bạ đã lựa chọn 14 sản 

phẩm đạt tiêu chí (thuộc 4 nhóm) để tập 

trung nguồn lực và các giải pháp hoàn 

thiện. Tất cả các sản phẩm được lựa 

chọn thực hiện theo đề án OCOP đều đã 

có nhãn mác, bao bì. Một số sản phẩm 

được chiết xuất, đóng gói bằng công 

nghệ bán tự động và có chỉ dẫn địa lý, 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,. Qua triển 

khai thực hiện chương trình OCOP, 

huyện Quản Bạ đã khai thác được tối đa  

 

tiềm năng, lợi thế để đầu tư phát triển 

sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng 

hóa, nhiều nhóm thực phẩm đã mang lại 

hiệu quả giá trị kinh tế cao như: Mật ong 

hoa xuyến chi; mật ong Bạc Hà; trà gừng 

Cao nguyên đá; trà Giảo cổ lam; hồng 

không hạt Quản Bạ.  

Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán 

sản phẩm OCOP huyện Quản Bạ gồm có 

85 sản phẩm đặc trưng của 13 xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện, là những sản 

phẩm đã đăng ký, lựa chọn tham gia 

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản 

phẩm” trong đó có 55 sản phẩm đã được 

truy xuất nguồn gốc, có tem, nhãn và 30 

sản phẩm ý tưởng. Thông qua Trung 

tâm, người dân địa phương, du khách 

trong và ngoài nước có cơ hội tìm hiểu 

và sử dụng các sản phẩm nông sản, dược 

liệu, thảo dược, thổ cẩm có chất lượng 

cao, giá thành hợp lý, góp phần kết nối, 

quảng bá, giới thiệu và đưa các sản 

phẩm OCOP của huyện đến với người 

tiêu dùng. 

 

TTHTQT

 

Quản Bạ khai trương Trung tâm trưng bày, giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

 

 

 

Người dân thôn Quang Phú, xã Thạch 
Châu, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã quen với hình 
ảnh anh trưởng thôn trẻ tuổi năng nổ 
việc làng, kiêm luôn việc đoàn, lại làm 
kinh tế rất giỏi. Lê Văn Quý được người 
dân yêu quý, tín nhiệm cũng bởi những 
điều đó.  

Sinh năm 1993, Lê văn Quý đã có 2 năm 
phục vụ trong quân ngũ, 6 năm là Bí thư 
Chi đoàn thôn và hơn 2 năm được người 
dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. 
Không phụ sự tin tưởng, tín nhiệm đó, 
Quý đã rất năng nổ, nhiệt tình với phong 
trào chung của thôn. Với sức trẻ và sự 
quyết liệt của Quý, sự hỗ trợ của các 
đồng chí cán bộ và sự đồng lòng của 
người dân, phong trào xây dựng nông 
thôn mới của địa phương dần đi vào 
thực chất. Những tuyến đường sạch đẹp, 
vườn tạp bụi rậm được phát quang, đời 
sống tinh thần, vật chất của người dân 
được nâng lên... 

Để có được những thành công ban đầu 
đó không phải điều dễ dàng. Những ngày 
đầu mới nhận công tác là thời kỳ khó 
khăn nhất đối với Quý. “Việc giải phóng 
mặt bằng để xây dựng nông thôn mới ở 
thôn rất khó khăn, bởi một số tuyến  

 

 

 

đường trong thôn khá hẹp, trên địa bàn 
lại có nhiều nhà thờ họ được xây dựng 
kiên cố không thể di dời. Cán bộ thôn 
phải khéo léo tuyên truyền, vận động; có 
những hộ phải đến vận động nhiều lần. 
Mình còn trẻ, để nói cho những người 
lớn tuổi, các bậc cao niên nghe không 
phải dễ.” – Quý chia sẻ. 

Bằng sự kiên trì, quyết tâm, Quý cùng Bí 
thư Chi bộ thôn và cán bộ đoàn thể đã 
không quản khó khăn, đến từng nhà, 
tranh thủ từng cuộc họp để vận động bà 
con. “Mưa dầm thấm lâu”, người dân đã 
dần đồng thuận với chủ trương và góp 
của, góp sức xây dựng nông thôn mới. 

Hơn 1.000m2 đất, 3 tuyến đường với 
hàng trăm mét tường rào và các công 
trình phụ trợ đã được người dân thôn 
Quang Phú tự nguyện giải tỏa để lấy mặt 
bằng làm đường giao thông nông thôn. 
Hiện Quang Phú đang tích cực huy động 
các nguồn lực để xây dựng thôn dân cư 
kiểu mẫu. 

Bí thư Chi bộ thôn Quang Phú - Nguyễn 
Trọng Nhật cho biết: “Có được kết quả 
đó là nhờ sự quyết tâm của cán bộ, sự 
đồng lòng của người dân trong thôn và 

Trưởng thôn 9X Hà Tĩnh năng nổ việc làng, kiêm luôn 

việc đoàn, làm kinh tế giỏi 
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không thể không kể đến sự quyết liệt, 
năng nổ của anh Quý. Dù trẻ tuổi nhưng 
suốt quá trình làm việc cùng, tôi thấy ở 
anh một tinh thần nghiêm túc, trách 
nhiệm vì cộng đồng.” 

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn thôn, Lê 
Văn Quý cũng phát huy được năng lực và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự 
chỉ đạo của Quý, phong trào đoàn của 
thôn rất sôi nổi, 4 năm liền đạt danh 
hiệu xuất sắc do Huyện đoàn trao tặng; 
nhiều năm giành giải nhất phong trào 
thể dục thể thao của xã. Gần 70 đoàn 
viên trong thôn có việc làm ổn định, 
nhiệt tình đóng góp, tham gia vào phong 
trào xây dựng nông thôn mới của địa 
phương. 

Không chỉ hoàn thành công việc được 
người dân, đoàn thể giao phó, Quý còn 
làm kinh tế giỏi. Bố mất, Quý trở thành 

người đàn ông trụ cột trong gia đình, là 
chỗ dựa vững chắc của mẹ và vợ con. 

Hằng ngày, anh cùng mẹ thu mua lạc và 
bán cho các tiểu thương trong vùng. 
Công việc nghe qua tưởng đơn giản 
nhưng cũng khá vất vả. Vừa từ hội quán 
thôn về, thay bộ quần áo lao động, Quý 
đã tất bật bắt tay vào công việc để kịp 
giao hàng cho khách. Việc thôn, việc nhà 
khiến Quý tất bật cả ngày. Thế nhưng 
không quản vất vả, Quý còn đầu tư tiền 
mua máy xay xát lạc để tăng thu nhập 
cho gia đình. 

Tuổi đời còn trẻ nhưng sống có trách 
nhiệm với cộng đồng, chí thú làm ăn, Lê 
Văn Quý là tấm gương sáng, luôn được 
người dân ở địa phương tin yêu, đoàn 
viên nể phục. 

Kiều Minh 
(Báo Hà Tĩnh online) 
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Hưởng ứng các cuộc vận động: “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, xây dựng gia đình “5 
không, 3 sạch”, từ năm 2018, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình phát động phong trào xây 
dựng đường hoa phụ nữ. Đến nay, các 
cấp hội đã trồng được 74 tuyến đường 
hoa với tổng chiều dài trên 30.000m. 

Hội LHPN Đông Hưng đã triển khai thí 
điểm từ đầu năm 2018 tại một số xã 
nhưng hiện tại đã lan tỏa sâu rộng ra 
toàn huyện, được đông đảo chị em nhiệt 
tình hưởng ứng. Những cung đường với 
trăm hoa khoe sắc góp phần làm bừng 
sáng cảnh quan nông thôn mới tại các 
địa phương. Một số xã xây dựng được 
nhiều tuyến đường hoa là Đông Xá, Hồng 
Châu, Đông La, Đông Động... Phần lớn 
kinh phí làm đường hoa từ nguồn xã hội 
hóa và sự đóng góp của cán bộ, hội viên, 
phụ nữ. 

Với phương châm “Thêm 1 bông hoa, 
bớt 1 túi rác”, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã  

 

 

 

 

Hồng Châu đã xây dựng được trên 
2.300m đường hoa với tổng kinh phí 
trên 40 triệu đồng, gần 320 ngày công.  

Chị Đặng Thị Tốt, Chủ tịch Hội LHPN xã 
cho biết: Khi chưa triển khai cuộc vận 
động xây dựng gia đình “5 không, 3 
sạch” vẫn có một số hộ, trong đó có hộ 
hội viên, phụ nữ vứt rác thải bừa bãi 
trên các trục đường, hai bên đường cỏ 
dại mọc um tùm, làm mất mỹ quan thôn 
xóm. Vì thế, khi Hội LHPN xã triển khai 
xây dựng đường hoa phụ nữ, các chi hội, 
cán bộ, hội viên, phụ nữ đều nhiệt tình 
hưởng ứng. Đến nay, toàn xã có 4 chi hội 
xây dựng được đường hoa phụ nữ. 
Những vạt cỏ ven đường giờ đã được 
thay thế bằng những thảm hoa rực rỡ.   

Để góp phần giữ đường làng ngõ xóm 
xanh, sạch, đẹp, cán bộ, hội viên, phụ nữ 
xã Đông Xá đã không quản vất vả, ngày 
nắng cũng như ngày mưa đều tổ chức 
trồng, chăm sóc các đường hoa. Nhất là 
vào mùa hè, những ngày nắng nóng buổi 
chiều nào các chị cũng tranh thủ tưới 
nước cho hoa để hoa không bị chết, hoa 
nở bền hơn. 

Thu Hiền 
(Báo Thái Bình online) 

  

Đường hoa phụ nữ - bừng sáng cảnh quan nông thôn 

mới 
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Sự gắn kết lâu đời giữa đồng bào Ca 
Dong, Xê Đăng và một số DTTS khác như 
Bh’noong, Co, Cơ Tu,… từ lâu đã trở 
thành “đặc sản” của vùng đất Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam với 
nhiều cuộc hội ngộ lịch 
sử không thể nào quên. 
Trong đó, sự cố lở đất 
kinh hoàng xảy ra vào 
cuối năm 2017 làm “xóa 
sổ” một ngôi làng của 
đồng bào Ca Dong xã Trà 
Vân, là một ví dụ điển 
hình. 

Trong nỗi đau thương ấy, đồng bào các 
DTTS ở Nam Trà My đã cùng nhau đoàn 
kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn 
thành nhiệm vụ di dân và hình thành 
nên ngôi làng mới trên cánh đồng Khe 
Chữ. Như một sức mạnh tổng hợp, tinh 
thần gắn kết giữa đồng bào các DTTS 
huyện Nam Trà My còn được thể hiện 
bằng những hành động thiết thực và ý 
nghĩa, thông qua việc hiến đất làm công 
trình xã hội, góp sức xây dựng nông thôn 
mới, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong 
cộng đồng miền núi. 

Từ Trà Don, Trà Dơn, Trà Nam,… hàng 
trăm thanh niên của làng người Ca Dong, 
Xê Đăng đã cùng ăn, cùng ở và dựng lên 
những ngôi nhà mơ ước cho đồng bào 
mình ròng rã 2 tháng. Chưa kể, tấm lòng 
thơm thảo của già Hồ Văn Vàng - người 
hiến hơn 6.000m2 đất rẫy cho bà con 
làm nhà mà không đòi hỏi bồi thường 
của Nhà nước. 

Hiệu quả từ việc phát huy vai trò gắn kết 
cộng đồng giữa đồng bào các dân tộc 
thiểu số (DTTS) trong những năm qua 

đã giúp huyện Nam Trà My hoàn thành 
tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo 
nên dấu ấn đặc biệt trên hành trình giảm 

nghèo. Cùng với phát 
huy tinh thần đoàn kết 
cộng đồng DTTS trong 
xây dựng nông thôn mới, 
đẩy mạnh các hoạt động 
hỗ trợ phát triển mô 
hình kinh tế lâm nghiệp, 
đặc biệt là trồng cây 
dược liệu dưới tán rừng 
để đổi mới sinh kế, cùng 

giúp nhau thoát nghèo bền vững. 

Qua 5 năm thực hiện “Quyết tâm thư” 
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Nam 
Trà My lần thứ II, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân hàng năm của huyện 
đạt gần 10%; tổng thu ngân sách địa 
phương đạt hơn 1.249 tỷ đồng; giảm tỷ 
lệ hộ nghèo từ 70,89% (năm 2015) 
xuống còn 45,88% (năm 2018). Đến 
năm 2024, Nam Trà My phấn đấu giảm 
tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn 
dưới 30%, bình quân mỗi năm giảm 4 - 
5%; khoảng 95% số thôn có đường ô tô; 
đạt 100% diện tích đất lâm nghiệp theo 
quy hoạch, đảm bảo khoanh nuôi và 
trồng rừng phủ kín.  

Trong đó, mô hình trồng và di thực sâm 
Ngọc Linh, cùng một số loại cây dược 
liệu có giá trị kinh tế cao như sâm nam, 
đinh lăng,… đã thực sự làm nên “một 
cuộc cách mạng” lớn, mở hướng quá 
trình chuyển đổi phương thức sản xuất 
mới hiệu quả cho đồng bào DTTS tại 
huyện Nam Trà My. Từ việc mở rộng 
trồng sâm Ngọc Linh, đến nay nhiều địa         

Lan tỏa giá trị gắn kết cộng đồng 
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bàn huyện đã hoàn thiện dần quá trình 

di thực cây sâm, hứa hẹn đem lại hiệu 

quả kinh tế, góp phần rút ngắn tỷ lệ hộ 

nghèo trong tương lai. 

Mối tình gắn kết cộng đồng giữa người 

Ca Dong, Xê Đăng, Bh’noong,.. được viết 

tiếp bằng những câu chuyện đẹp về tinh 

thần giúp nhau trong cuộc sống. Bắt đầu 

từ việc trồng rừng và phát triển các loại 

cây dược liệu, nhiều hộ đồng bào khó 

khăn trên địa bàn các xã các xã Trà Dơn, 

Trà Leng, Trà Mai, Trà Nam và Trà Linh 

nhanh chóng thoát nghèo, trở thành 

những “đại gia chân đất” ở vùng cao Nam 

Trà My. Phát huy tinh thần vì cộng đồng, 

bên cạnh nỗ lực làm giàu cho bản thân, 

nhiều  

tỷ phú của làng đã thực hiện một số dự án 

hỗ trợ đồng bào khó khăn, thông qua việc 

nhận họ vào làm bảo vệ, chăm sóc các vườn 

sâm giống, với thu nhập ổn định mỗi tháng 

khoảng 5 triệu đồng. 

Những năm qua, cùng với việc duy trì nhận 

con em người địa phương vào chăm sóc, 

bảo vệ tại các vườn sâm giống và nhân 

rộng mô hình di thực sâm, nhiều hộ trồng 

sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện còn tích 

cực trong việc hỗ trợ cây giống giúp cộng 

đồng mở hướng phát triển kinh tế, từng 

bước thoát nghèo bền vững.  

Alăng Ngước 
(Báo Quảng Nam online) 
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Dân số huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
hiện có hơn 31.000 người, trong đó đồng 
bào dân tộc thiểu số chiếm 93,78%. 
Trong 5 năm qua, thực hiện các chính 
sách dân tộc, thông qua Chương trình 
135, huyện được Nhà nước đầu tư, hỗ 
trợ trên 60 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 
huyện đã đầu tư xây dựng 112 công 
trình và duy tu bảo dưỡng 47 công trình 
gồm giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, 
trường học, nhà văn hóa thôn. Các công 
trình hoàn thành và đưa vào sử dụng 
đều phát huy hiệu quả, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thực 
hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 
dạng hóa sinh kế, xây dựng mô hình 
giảm nghèo, huyện được Nhà nước hỗ 
trợ hơn 15 tỷ đồng để hỗ trợ về máy 
móc, thiết bị và công cụ sản xuất, giống 
cây trồng, vật tư nông nghiệp, vật nuôi... 
cho 4.517 hộ dân. 

Từ nguồn vốn nông thôn mới, huyện đầu 
tư xây dựng được 98 công trình giao 
thông nông thôn; kiên cố 11 tuyến kênh 
mương nội đồng; xây mới 26 nhà văn 
hóa thôn, khu, 2 trường học và 1 công 
trình cấp nước sinh hoạt. Đến nay, toàn 
huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
2 xã đạt 10 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiếu chí, 4 
xã đạt 7 tiêu chí, tăng 42 tiêu chí so với 
năm 2014. Bên cạnh đó, huyện đã phối 
hợp với các ngành cấp trên huy động các 
nguồn lực đầu tư mở rộng các dịch vụ xã 
hội cơ bản, như: Nhà ở, nước sạch, điện, 
vệ sinh môi trường, y tế, tiếp cận truyền 
thông, pháp luật... Đến nay, hệ thống kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở 
vùng đồng bào DTTS của huyện đã được 
quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; 
hệ thống đường giao thông liên xã và 

giao thông nông thôn cơ bản lưu thông 
thuận lợi, 93,6% hộ dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia; số hộ dân được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 78%; 
trên 90% trường học được xây dựng cấp 
4 trở lên; 11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc 
gia về y tế... Ngoài ra, các chương trình, 
chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc 
được triển khai hiệu quả đã góp phần 
giúp huyện hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, 
công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn 
hóa được khôi phục và phát triển. Công 
tác giảm nghèo nhanh và bền vững gắn 
với xây dựng nông thôn mới được các 
cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, 
nhân dân đồng thuận thực hiện đạt hiệu 
quả, mỗi năm huyện giảm 4% hộ nghèo, 
hiện nay còn 38,38%. Bình quân mỗi 
năm huyện trồng 1.034ha rừng mới. 

Hằng năm, huyện đã chỉ đạo các phòng, 
ban liên quan, các xã, thị trấn mở hàng 
trăm lớp tập huấn cho hàng nghìn lượt 
người dân tham gia, góp phần nâng cao 
năng lực, kiến thức khoa học kỹ thuật, 
hiểu biết pháp luật và nâng cao dân trí 
cho cán bộ cơ sở và người vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, thông qua  

Huyện Ngân Sơn thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc 
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các chính sách theo các quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, huyện đã triển 
khai hỗ trợ cho 400 hộ được vay vốn 
phát triển sản xuất; 61 hộ hưởng thụ 
hơn 3ha đất sản xuất; hơn 22.000 lượt 
học sinh nội trú bán trú, học sinh con hộ 
nghèo và trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền 
ăn trưa, 8.179 lượt học sinh được hỗ trợ 
gạo; 5.485 lượt học sinh được hỗ trợ 
tiền nhà ở; 15.434 lượt học sinh được hỗ 
trợ chi phí học tập; 100% đồng bào dân 
tộc thiểu số được cấp thẻ khám chữa 
bệnh...  

Đến nay, Ngân Sơn đã thực hiện đạt 
850ha diện tích đất ruộng đạt giá trị 100 
triệu đồng/ha/năm. Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
được tuyên truyền đẩy mạnh, thực hiện 
ngày càng có hiệu quả theo phương 
châm ưu tiên đầu tư các công trình cấp 
thiết thì làm trước.  

Có thể nói, việc triển khai có hiệu quả 
các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số ở Ngân Sơn đã và đang góp 
phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông 
thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người dân và tạo động lực quan 
trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn huyện. 

Lý Dũng 
(Báo Bắc Kạn online) 
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Phiêng Ban là xã vùng III, khó khăn của 
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hưởng ứng 
chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới (NTM), Phiêng Ban đã bắt tay 
vào triển khai các chương trình, dự án với 
nhiều khó khăn, địa hình đồi núi bị chia cắt 
mạnh, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư 
đồng bộ, giao thông đi lại giữa các bản không 
thuận lợi. 

Toàn xã có 14 bản và 4 dân tộc sinh sống, chủ 
yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, còn 
nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ 
của Nhà nước, thiếu ý trí tự lực vươn lên 
trong xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 
hàng năm, UBND xã Phiêng Ban đã xây dựng 
kế hoạch cụ thể, triển khai từng tiêu chí phù 
hợp với thực tế từng địa bàn theo phương 
châm “Dễ làm trước, khó làm sau đề cao tính 
hiệu quả, bền vững, không nôn nóng đốt cháy 
giai đoạn”. Xã đã tuyên truyền và vận động 
toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ 
động, sáng tạo, tự giác trong xây dựng NTM. 
Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tích cực xuống 
cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người 
dân, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu 
chí NTM trên địa bàn. 

Với cách làm phù hợp, từ một xã khó khăn, 
kết cấu hạ tầng thiếu thốn, đến nay, trên 80% 
đường trục bản và liên bản ở Phiêng Ban đã 
được cứng hóa; 100% các bản có nhà văn 
hóa, sân thể thao phục vụ sinh hoạt; 73% số 
hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 

 

 

Bên cạnh đó, xã Phiêng Ban còn tích cực phát 
huy hiệu quả phong trào Ngày về cơ sở xây 
dựng NTM vào thứ 7 hàng tuần, giúp bà con 
nhân dân các bản sửa sang lại nhà cửa, giữ 
gìn vệ sinh, di dời gia súc cách xa nơi ở, làm 
nhà tắm, nhà vệ sinh... tạo thành phong trào 
lan tỏa rộng khắp, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia 
xây dựng NTM tại địa phương. 

Trong sản xuất, xã tích cực vận động người 
dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù 
hợp với tiềm năng thế mạnh địa phương, 
nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp 
hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng phát triển các 
loại cây ăn quả như nhãn, xoài, chanh leo tại 
các bản vùng thấp và chăn nuôi đại gia súc tại 
các bản vùng cao; trồng thí điểm cây gai xanh 
và cỏ sả Ravan; hỗ trợ nông dân vay vốn đầu 
tư máy móc, thực hiện cơ giới hóa. Khích lệ 
người dân phát triển mô hình kinh tế tập thể 
hợp tác xã, hiện toàn xã có 7 HTX sản xuất 
nông nghiệp, dịch vụ, góp phần tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, tổ 
chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm 
cho lao động tại các công ty trong và ngoài 
huyện, tỉnh… Nhờ đó, đời sống vật chất tinh 
thần của người dân không ngừng nâng lên rõ 
rệt, tỷ hộ nghèo giảm xuống còn 9,12%. 

Từ những bứt phá trong xây dựng NTM, đến 
nay toàn xã Phiên Ban đã đạt 15/19 tiêu chí, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phiêng 
Ban đang tiếp tục nỗ lự dồn sức hoàn thành 
các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại để về đích NTM.

Ngọc Mai  
(Dân Việt) 
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