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Công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới 
Sáng 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố 
huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM. 

 
Huyện Thọ Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III 

Trong 9 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 
Thọ Xuân đã triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế nâng 
cao đời sống cho người dân. Toàn huyện đã huy động được 
trên 7 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân 
tham gia trên 3,8 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Thọ Xuân đã có 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện 
đại, vùng nông thôn phát triển bền vững. Đời sống vật chất 
và tinh thần, dân trí của người dân ngày càng được nâng 
cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở 
nông thôn vững mạnh; quốc phòng an ninh và trật tự trị an 
xã hội được giữ vững. 
Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2018 đạt 37 triệu 
đồng/người/năm. Dự ước năm 2019 thu nhập bình quân 
toàn huyện 42,6 triệu đồng/người/năm.  

Võ Văn Dũng  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

Vĩnh Phúc: Có nhiều sản phẩm OCOP 
Thời gian qua, các huyện của tỉnh Vĩnh Phúc đã khai thác 
thế mạnh là điều kiện tự nhiên, phát triển được nhiều sản 
phẩm đặc trưng, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, 
theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

 
Ứng dụng tiến bộ KHKT đưa vào sản xuất ở huyện Vĩnh 
Tường được đẩy mạnh. Chăn nuôi phát triển theo hướng 
trang trại, đặc biệt phát triển đàn bò sữa. Hiện toàn huyện 
có gần 11.000 con bò sữa, gắn với tiêu thụ sữa theo hợp 
đồng với các doanh nghiệp lớn. Các loại hình kinh tế tập thể 
và hình thức liên kết SX được mở rộng như nông dân chăn 
nuôi bò sữa liên kết cung ứng sữa cho Công ty sữa Cô gái Hà 
Lan, Công ty sữa Vinamilk... 
Lập Thạch cũng được UBND tỉnh cho phép triển khai 
“Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng SX thanh 
long ruột đỏ bền vững phục vụ XK và tiêu thụ nội địa theo 
mô hình chuỗi SX - Tiêu thụ tại huyện Lập Thạch” với mục 
tiêu nâng diện tích trồng cây thanh long ruột đỏ trên địa 
bàn huyện lên 300 ha. 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Hải Phòng: Phấn đấu 100% các huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới 
Đến nay TP. Hải Phòng đã đạt 100% (139/139) xã hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới và đến cuối năm 2025 
thành phố phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

 
Khu sản xuất nông nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.  

Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới tại Hải Phòng, theo kết quả rà soát, số tiêu chí về 
nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới 
đạt 2-3 tiêu chí. Đến hết năm 2019, thành phố có 139/139 
(đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; có 3/6 
huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn 
mới, đạt 50%, cao hơn so với cả nước (13,04%) và Đồng 
bằng sông Hồng (35,71%). Thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu  
Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí 

đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới(NTM) của 
Trung ương và trung bình cả nước, như: Đường giao thông 
trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hoá (trung ương quy 
định chỉ cần cứng hoá).  
Để đạt được những mục tiêu này, Hải Phòng tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ cấu 
lại ngành, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển nông nghiệp 
đô thị sinh thái, tăng cường liên kết tạo ra chuỗi giá trị 
trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thành phố chú 
trọng tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM 
phù hợp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị 
hóa của địa phương. 
Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng 
cơ sở ở nông thôn, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; xây 
dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo 
hướng xanh - sạch - đẹp, hình thành các vùng quê đáng 
sống. Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị gắn với xây dựng 
NTM, tạo đà để đến năm 2030 chuyển đổi 50% số huyện 
thành quận như mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 
24-1-2019 của Bộ Chính trị đề ra. 

Nhật Lệ  
(Báo Môi trường & Cuộc sống) 
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Hợp tác xã Sử Anh, Tuyên Quang: Điểm sáng thúc 
đẩy nông thôn mới 
Thực hiện nguyên tắc “4 đúng” trong trồng chè đặc sản, 
HTX chè Sử Anh (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã 
gây dựng thành công thương hiệu, góp phần thúc đẩy 
chương trình OCOP, từ đó, tạo đà cho nông thôn mới địa 
phương phát triển. 

 
HTX đang là điểm sáng trong xây dựng NTM. 

Phát huy thế mạnh 
Năm 2017, HTX được thành lập. Cán bộ HTX đến từng hộ 
trồng chè để ký hợp đồng liên kết sản xuất và cam kết sẽ 
thu mua giá 33.000 đồng/kg nếu người dân bảo đảm quy 
trình chăm sóc sạch, thu hái thủ công và phải “1 tôm 2 lá”. 
Được hỗ trợ, các hộ liên kết với HTX đã chuyển đổi diện tích 
chè cũ bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao 
như chè Ngọc Thúy, chè Bát Tiên, chè LDP1; sản lượng 
trung bình đạt 125 tấn nguyên liệu/năm. 
Các tiêu chuẩn VietGAP được thành viên và hộ liên kết của 
HTX áp dụng, nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều 

lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp) cũng được 
triển khai với quy định nghiêm ngặt. 
Thúc đẩy xây dựng NTM 
Sự ra đời của HTX Sử Anh đã và đang góp phần thúc đẩy sản 
phẩm chè thế mạnh của xã Phú Lâm, đồng thời, đóng góp 
tích cực vào quá trình phát triển sản phẩm OCOP (mỗi xã 
một sản phẩm đặc trưng) của huyện Yên Sơn. 
Hiệu quả của các mô hình điển hình như HTX Sử Anh (xã 
Phú Lâm), HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Thuận Yến (xã Kim 
Phú), HTX Chè Mỹ Bằng (xã Mỹ Bằng)… đang trở thành nhân 
tố quan trọng, mang lại những chuyển biến lớn trong xây 
dựng NTM của huyện Yên Sơn trong thời gian qua. 
Theo đó, sau 10 năm thực hiện Chương tình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng NTM, huyện đã huy động được trên 2.000 tỷ 
đồng để đầu tư xây dựng 8.170 km đường bê tông nông 
thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn NTM, bình 
quân đạt 13,23 tiêu chí/xã, tăng 10,1 tiêu chí so với năm 
2011; thu nhập của người dân đạt khoảng 30 triệu 
đồng/người/năm. 
“Để đạt mục tiêu, huyện sẽ chủ động nhân rộng các mô 
hình HTX điểm, điển hình như HTX Sử Anh, nhằm đẩy mạnh 
chương trình OCOP, xây dựng các giá trị bền vững trong xây 
dựng NTM”. 

 Nhật Minh 
(Thời báo Kinh doanh) 
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Kiên Giang huy động 17.000 tỷ đồng xây dựng nông 
thôn mới 
Tiếp tục chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang dự kiến 
huy động nguồn vốn 17.000 tỷ đồng để thực hiện. 
Để đạt nhiệm vụ này, tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục 
rà soát thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016- 2020; xây dựng chương trình, kế hoạch 
sau năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế. 
Các huyện đặc biệt chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 
xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy 
mô lớn, kết nối với nông thôn và đô thị, chuỗi liên kết sản 
xuất hỗ trợ nông dân, bảo vệ môi trường… trong xây dựng 
nông thôn mới. 
Trọng tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ở 
Kiên Giang là tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, chú trọng khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng 
kinh tế địa phương. 
Tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình phát triển 
kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và 
gia tăng giá trị (OCOP); phát triển sản phẩm nông nghiệp, 
phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo 
chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch; chú trọng đổi mới tổ 
chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo 
chuỗi giá trị... 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, 
giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh huy động nguồn vốn xây dựng 
nông thôn mới khoảng 29.186 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh 
có 64/117 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 
chiếm 54,7% và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. 
Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” 
giai đoạn 2010 - 2020 tại Kiên Giang thực sự đi vào cuộc 
sống. Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân 
được cải thiện, giảm đáng kể hộ nghèo. Đặc biệt, phong 
trào này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, 
nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân khu 
vực nông thôn đạt 46,2 triệu đồng/người/năm - tăng 1,57 
lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 chỉ hơn 
4,1%, giảm bình quân từ 1 - 1,5%/năm, riêng các xã đặc biệt 
khó khăn giảm từ 2%/năm. 

Lê Huy Hải 
(Báo Ảnh dân tộc và Miền núi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

CCB Hải Lăng chung sức xây dựng nông thôn mới. 
 Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, hiện nay huyện Hải Lăng đã 
có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và theo dự kiến đến 
cuối năm 2019 có thêm 3 xã đạt chuẩn. Có được kết quả 
đó chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc 
biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong đó 
phải kể đến cựu chiến binh là một trong những lực lượng 
nòng cốt, không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các hoạt 
động tại địa phương mà còn có nhiều việc làm thiết thực, 
có ý nghĩa. 

 
Có thể nói, tùy theo đặc điểm, tình hình ở từng nơi, ở đâu 
CCB trên địa bàn Hải Lăng cũng nêu cao ý chí tự lực, tự 
cường, tinh thần vượt khó, đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, làm 
giàu cho mình và làm giàu cho quê hương. 
Ông Trần Minh Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Hải Lăng nói 
với chúng tôi rằng: Toàn huyện có 2.951 hội viên, trong đó 
cựu chiến binh là hạ sỹ quan, chiến sỹ và du kích chiếm đến 
89% và phần lớn sống ở vùng nông thôn, không có lương 

hưu, trợ cấp và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thấy 
rõ điều này, cùng với chủ động làm việc với các cấp ủy 
Đảng, chính quyền để tranh thủ sự hỗ trợ về đất đai, cơ 
chế, chính sách, Hội đã chỉ đạo các chi hội xây dựng nguồn 
quỹ hơn 3,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn qua 
kênh Ngân hàng nông nghiệp và ký cam kết nhận ủy thác 
vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 37,7 tỷ đồng.  
Chính nhờ vậy, CCB đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi 
thế của từng vùng miền, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, nâng cao năng lực đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải 
sản. Nhiều mô hình được đầu tư phát triển có hiệu quả cho 
thu nhập cao như trồng rừng, trồng hồ tiêu, thanh long, 
trồng bưởi da xanh, cam, trồng sen kết hợp nuôi cá,  nuôi 
cá lồng, nuôi trâu bò đàn, đặc biệt toàn huyện có 21 mô 
hình kinh tế trang trại, 216 gia trại do CCB làm chủ.  
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Quá trình tổ 
chức các hoạt động, Hội CCB Hải Lăng luôn bám sát các 
phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động 
và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Trong đó, đối với chương trình xây dựng nông 
thôn mới, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động, làm cho mỗi một hội viên có ý thức gương mẫu, 
phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”. Đặc biệt 
thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo các chi hội thực hiện 
có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế và đóng 
góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều 
cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Bá Thuần 
(Báo Quảng Trị) 
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Xã khô hạn đạt chuẩn nông thôn mới 
Từ vùng quê hoang sơ khô hạn nhất tỉnh chỉ “giàu có” về 
gió, cát nay xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình chuyển mình 
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và tạo đà cho những 
bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai… 

 
Trồng dưa lưới của HTX Bình Minh. 

Kết quả đạt được sau 10 năm xây dựng NTM là dịp nhìn lại 
chặng đường qua với bao gian khó nhưng thành công cũng 
không ít. Xuất phát điểm xây dựng NTM rất thấp, đời sống 
của người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, khi bắt tay vào 
xây dựng NTM các tiêu chí xã xác định đầu tư hoàn thiện 
trước về giao thông, điện, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động 
có việc làm, văn hóa, quốc phòng an ninh. Xây dựng NTM có 
nhiều việc song trọng tâm hướng đến là phát triển sản xuất 
tăng thu nhập cho người dân. Trước đây, thu nhập của 
người dân xã Hòa Thắng rất thấp, bình quân đầu người chỉ 
đạt 28 triệu đồng, đến nay đã tăng lên 38,53 triệu đồng. 
Mặc dù đã đạt chuẩn theo quy định, tuy nhiên mức thu 

nhập này vẫn chưa cao. Đặc trưng vùng đất Hòa Thắng là 
tình trạng hạn hán và hiện tượng cát bay hình thành nên 
các đồi cát di động liên kết và chồng chất lên nhau ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. 
Tuy nhiên, nắng nhiều và cường độ cao như Hòa Thắng lại 
là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mô hình sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, tiềm năng về điện mặt trời và 
các dự án du lịch. Bước đầu xã Hòa Thắng khá thành công 
mô hình dưa lưới được trồng trong nhà màng và trồng 
thanh long leo giàn của Hợp tác xã (HTX) Bình Minh. Cùng 
với đó, với điều kiện thuận lợi về giao thông khi các tuyến 
đường thông suốt nối liền Hòa Thắng – Mũi Né  – Phan 
Thiết đã mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ, công 
nghiệp năng lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa 
phương. Theo UBND xã Hòa Thắng, sau khi đạt chuẩn xã 
tiếp tục đầu tư nâng chuẩn các tiêu chí, tăng thu nhập cho 
người dân. 
Tổng số vốn đầu tư xây dựng NTM toàn xã trong 9 năm hơn 
60,8 tỷ đồng, trong đó huy động từ các doanh nghiệp 11,5 
tỷ đồng, chiếm 18,9%, người dân đóng góp 23,7 tỷ đồng. 
Con số cho thấy công tác tuyên truyền, vận động huy động 
người dân “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM” vẫn còn 
hạn chế mà địa phương cần tập trung trong thời gian tới. 

T.Duyên 
(Báo Bình Thuận Online) 
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Điểm tựa để nhân dân các xã biên giới xây dựng 
nông thôn mới 
 Trong suốt gần 10 năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã huy động 
nhiều nguồn lực hỗ trợ chính quyền, nhân dân các xã biên 
giới xây dựng nông thôn mới. Sự đóng góp của BĐBP Hà 
Tĩnh đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân ở nhiều làng quê vốn còn nhiều khó 
khăn, qua đó, góp phần củng cố, phát huy tình đoàn kết 
quân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới quốc gia. 

 
Từ năm 2012, Cục Chính trị BĐBP đã phát động thi đua toàn 
lực lượng BĐBP hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”. Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn 
của công tác giúp dân xây dựng nông thôn mới, BĐBP Hà 
Tĩnh là một trong những đơn vị đi tiên phong trong việc 
thực hiện cuộc vận động. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh 
đã tổ chức quán triệt để cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách 
nhiệm, cùng với chính quyền, nhân dân các xã biên giới trên 
địa bàn tỉnh xây dựng nông thôn mới. 

BĐBP Hà Tĩnh cũng xác định rõ, để thực hiện thắng lợi mục 
tiêu đề ra, cùng với sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP 
thì cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự 
đồng thuận của nhân dân các địa phương. Chính vì thế, các 
đơn vị BĐBP Hà Tĩnh đã bám sát địa bàn, phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền 
cho nhân dân trên địa bàn hiểu mục đích, ý nghĩa của 
phong trào để triển khai thực hiện.  
Cùng với công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới, BĐBP Hà Tĩnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ 
trích tiền lương, phụ cấp hỗ trợ phong trào. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị BĐBP Hà Tĩnh 
đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng, vận động các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số 
tiền trên 10 tỷ đồng để cùng BĐBP chung tay hỗ trợ nhân 
dân xây dựng nông thôn mới. 
Sau 10 năm thực hiện chương trình này, diện mạo, cuộc 
sống người dân ở các làng quê vốn khó khăn của Hà Tĩnh 
đang thay đổi tích cực. Trong cuộc sống khởi sắc, nhân dân 
các xã biên giới lại nhắc nhiều đến sự đóng góp của những 
người lính mang quân hàm xanh. Tình đoàn kết quân dân 
trên biên giới tiếp tục được gìn giữ, phát triển, đồng sức, 
đồng lòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.     

Viết Lam 
(Báo Biên phòng) 
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Đồng bào Khmer ở xã nông thôn mới  
Đường sá thông thoáng, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, 
đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng lên, tư duy 
trong sản xuất, kinh doanh được thay đổi... là những gì 
chúng tôi cảm nhận khi về thăm một số xã có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sau khi công nhận 
xã nông thôn mới. 

 

Xã còn tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng tại địa 
phương; tổ chức tham quan một số mô hình hay, hiệu quả 
trong phát triển kinh tế, thoát nghèo trong và ngoài địa bàn 
như: mô hình nuôi ba ba, trồng nấm rơm, hoa màu… 
Ngoài tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống 
của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã cũng nâng lên, 
đến nay, hộ sử dụng nước sạch và điện an toàn đều trên 
98%. 
Còn xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, nhiều năm qua nhờ thụ 
hưởng Chương trình 135 của Chính phủ mà kết cấu hạ tầng 

đường, trường, trạm ở đây được xây dựng khang trang, 
thông thoáng, giao thương thuận lợi. 
Giai đoạn 2016-2019, tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 
huy động thực hiện cho các xã xây dựng nông thôn mới có 
đông đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh là trên 13,6 tỉ đồng. 
Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn; kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu sản xuất, nhất là hệ 
thống điện, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng 
được đầu tư cơ bản, đồng bộ và hoàn thiện, đáp ứng yêu 
cầu phát triển ngày càng cao. 
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Quốc Thẻo cho hay, thời 
gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục rà soát những ấp, khu 
vực có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc vùng 
khó khăn để ưu tiên đầu tư. Đồng thời, tổ chức đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm, khuyến khích chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, gia 
đình… nhằm không ngừng nâng cao thu nhập, giúp đồng 
bào dân tộc thiểu số vươn lên khá giả… 

(Theo Báo Hậu Giang) 

 
 

 
 
 
 
 
 


