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Thái Nguyên tổng kết 10 năm xây dưng nông thôn 
mới 
Ngày 4/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2010 – 2020”.  

 
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã đến 
dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Thào 
Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các bộ, ngành Trung 
ương, đại diện một số tổ chức phi chính phủ, Quỹ toàn cầu 
hóa nông thôn mới Hàn Quốc... 
Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Thái Nguyên có 91 xã đạt 19 
tiêu chí, trong đó có 88 xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, chiếm tỷ lệ 61,5%; 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, 
toàn tỉnh phấn đấu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 
101 xã (chiếm 70% số xã nông thôn); bình quân các xã nông 
thôn đạt 16,5 tiêu chí nông thôn mới /xã, tăng 11,65 tiêu chí 
so với năm 2010; không còn xã có dưới 6 tiêu chí nông thôn 
mới... Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn 
tỉnh huy động các nguồn vốn đạt trên 21.300 tỷ đồng...  
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã 
nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng tỉnh Thái Nguyên đã đạt 
được những thành tích trong chương trình xây dựng nông 
thôn mới, trong 10 năm qua. Kết quả đó, Thái Nguyên 
đã đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới 
của cả nước. Trong giai đoạn 2011-2015, Thái Nguyên đã có 
sự chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều phương pháp, cách làm 
hiệu quả, thiết thực như: hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ 
tầng nông thôn; hỗ trợ kinh phí cho các xã đăng ký đạt chuẩn 
nông thôn mới; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn; giao nhiệm vụ, kêu gọi các đơn vị đỡ đầu, 
tài trợ trong xây dựng nông thôn mới…; Giai đoạn 2016-
2020, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và hướng 
dẫn của các Bộ, ngành, Thái Nguyên đã chú trọng hơn đến 
những nội dung xây dựng nông thôn mới quan trọng, có tác 
động trực tiếp đến cải thiên đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân (phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 
quy mô lớn theo hướng an toàn; nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, triển khai Chương trình OCOP…), đồng thời, Thái 
Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã 
nghiên cứu, ban hành Bộ tiêu chí về “Xóm nông thôn mới kiểu 
mẫu” (gồm 09 tiêu chí, 32 chỉ tiêu) và “Hộ gia đình nông thôn 
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mới” (4 nhóm tiêu chí và 18 chỉ tiêu) xác định hạt nhân trong 
xây dựng nông thôn mới là đơn vị cấp xóm, hộ gia đình với 
hầu hết các tiêu chí đều hướng đến người dân và người dân 
đều tự thực hiện được. Công tác bảo vệ môi trường nông 
thôn đã được chú trọng, giai đoạn 2011-2019, toàn tỉnh đã 
xây dựng được 207 điểm thu gom rác thải. Tỷ lệ người dân 
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,8%, sử 
dụng nước sạch đạt 67,8%; Đời sống văn hóa tinh thần của 
người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt...  
Để tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện thành công 
Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2021 - 
2030, thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh xác định xây 
dựng nông thôn mới là chương trình liên tục,  phát triển bền 
vững, không chạy theo thành tích, hướng tới xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tập trung xây dựng nông thôn 
mới thôn bản. 
Tỉnh Thái Nguyên cần lưu tâm quán triệt quan điểm "Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là 
căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với thực hiện 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm là then chốt; người nông 
dân là chủ thể", phát huy cao những thành quả đạt được, 
những bài học kinh nghiệm quý, đồng thời sớm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn 
duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và 
thực hiện theo chuẩn mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, phù 
hợp, phục vụ sự phát triển nông thôn Thái Nguyên; Chú 
trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất 
là xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với 
bảo quản, chế biến sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, 

bảo vệ môi trường; bảo tồn, phục dựng và phát huy những 
giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa 
văn hóa thời đại; phát huy lợi thế phát triển của các khu kinh 
tế trọng điểm để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn. Xây 
dựng nông thôn mới bền vững, Tạo điều kiện và động lực cho 
người dân nâng cao hơn nữa vị thế của mình, thực sự là chủ 
thể và hưởng lợi các thành tựu đạt được; Xác định xây dựng 
nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, 
cả hệ thống chính trị và cuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM các cấp, 
bộ máy giúp việc phải chuyên trách, chuyên nghiệp; ưu tiên 
nguồn lực cho nông thôn mới “phát triển công nghiệp để đầu 
tư cho nông nghiệp, nông thôn”; Nhanh chóng phát triển các 
sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh của địa phương 
theo Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, 
không những phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra 
thị trường thế giới. Đề nghị tỉnh ưu tiên quan tâm bố trí 
nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại 
các thôn bản vùng xâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng 
ATK, căn cứ cách mạng. 

Đức Nam 
(Báo Tài nguyên và Môi trường) 
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Lào Cai tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới 
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai có những 
bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. 

 
Nhân dân Lào Cai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Chiều 4/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020. Đồng chí 
Nguyễn Văn Vịnh – Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ và 
đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh - tham dự. 
Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông 
thôn mới ở Lào Cai đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động 
sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh 
nghiệp và toàn thể nhân dân. Xây dựng nông thôn mới được 
thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực 
nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật 
chất, văn hóa và tinh thần đựơc nâng cao, môi trường được 
cải thiện, an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, 

tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng 
thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp... 
Đến nay 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung 
tâm xã, 93% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn; hệ 
thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới cho trên 92% diện tích; 
100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã với 95,2% 
số hộ ở nông thôn được dùng điện lưới; trên 90% số hộ được 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản xóa nhà tạm cho 
hộ nghèo tại khu vực nông thôn; mỗi năm có trên 11.724 lao 
động vùng nông thôn được đào tạo nghề; tỷ lệ giảm nghèo 
bình quân trên 7%/năm; thu nhập bình quân khu vực nông 
thôn tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010; nhận thức của nhân 
dân, tinh thần tự giác vươn lên thoát nghèo được nâng lên 
rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay. 
Kết quả, đến tháng 9/2019 đã có 48/143 xã (bằng 33,57% số 
xã toàn tỉnh) đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 96% kế hoạch 
ĐH), dự kiến kết thúc năm nay 2019 đạt 51 xã (vượt 102% kế 
hoạch đề ra). Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 13,5 tiêu 
chí. Không còn xã dưới 5 tiêu chí. 

Hải Đăng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Tạo đà để đi lên 
Qua 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Bình đã vượt 
lên khó khăn, thử thách để có được những thành quả ngọt. 

 
Nông nghiệp Quảng Bình liên tục được mùa 

Những thành tích đó đã tạo đà cho giai đoạn tiếp theo, để 
“quê hương hai giỏi” sớm trở thành tỉnh NTM trong tương 
lai gần.   
Đổi mới mặt trận nông nghiệp 
Quảng Bình xác định việc phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nâng cao thu nhập cho người dân là một tiêu chí hết sức 
quan trọng, là hạt nhân trong thực hiện chương trình xây 
dựng NTM, làm tốt được nội dung này là thể hiện sự thay đổi 
về chất, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM. 
Nâng cao thu nhập người dân 
Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp mọi vùng 
quê Quảng Bình. Bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng, rõ 
rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải 
thiện. Trong gần 10 năm, thu nhập bình quân của người dân 

tăng gấp 3 lần. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập của cư dân 
nông thôn đạt 30,4 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so 
với năm 2010, cao hơn 2,5 triệu đồng so với các tỉnh Bắc 
Trung bộ. 
Thu nhập tăng lên, tỷ lệ nghịch với số hộ nghèo. Những năm 
gần đây, tỷ lệ hộ nghèo tại Quảng Bình giảm đáng kể. Qua 9 
tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã có gần 2.200 hộ đã thoát 
nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,14% và tỷ 
lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,25% . 
Với những kết quả đạt được trong chặng đường 10 xây dựng 
NTM, Quảng Bình đang tạo được đà để đi lên. Đến hết năm 
2020, toàn tỉnh có ít nhất 81 xã (chiếm 59% số xã của tỉnh) 
đạt chuẩn. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu 
chí/xã. Quảng Bình có 10 -14 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM 
kiểu mẫu, có từ 57 -79 vườn mẫu và 10 - 14 khu dân cư kiểu 
mẫu. 
 Đến nay, Quảng Bình có 82 xã được công nhận đạt chuẩn 
NTM (tỷ lệ 45,6%, tăng 32 xã so với năm 2015). Dự kiến cuối 
năm 2019, có thêm 12 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt 
chuẩn NTM lên 74 xã (đạt 54,4%). Số tiêu chí bình quân/xã 
là 15,5 tiêu chí, tăng 3,3 tiêu chí/xã so với năm 2015. Có 8 
tiêu chí vượt mục tiêu đề ra là thủy lợi, điện, thu nhập, lao 
động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc 
phòng và an ninh. 

Nguyên Tâm 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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10 năm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 
mới” 
Chiều ngày 5/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 
năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 
mới”. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Ủy viên Thường 
trực Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu 
quốc gia; anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, hội nghị do 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng chủ trì. 

 
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau. 

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình 
triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng 
nông thôn mới”; tham luận về những mô hình hay, cách làm 
mới, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở một số địa 
phương; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các 

mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong cả 
nước. 
Riêng tại Cà Mau, trong gần 10 năm thực hiện phong trào, 
tuổi trẻ và Đoàn bộ tỉnh đã tổ chức được hơn 8.500 đợt 
tuyên truyên, thu hút hơn 60.000 lượt ĐVTN và nhân dân 
tham gia; phát hành và đăng tải trên 5.000 tin, bài, phóng sự 
liên quan đến phong trào “Tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây 
dựng nông thôn mới”; tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn về 
công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thu 
hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. 
Đặc biệt, Đoàn thanh niên tỉnh đã đảm nhận công trình 
“Cánh rừng thanh niên”, trồng 25ha rừng tràm và rừng đước 
tại các huyện U Minh, Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân, có 
trên 6.750 lượt ĐVTN tham gia trồng và chăm sóc. 
Bên cạnh đó, phong trào “Thanh niên sản xuất - kinh doanh 
giỏi” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai 
thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: Chăn 
nuôi dê; sản xuất máy cho tôm ăn tự động; nuôi trăn; vèo 
cua giống,... thu nhập từ 100 - 250 triệu đồng/năm. 

Quỳnh Anh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Nông thôn mới phải là nơi có môi trường, làng quê 
đáng sống 
Người dân cần nâng cao ý thức trong thực hiện phong trào 
“Ngày Chủ nhật xanh”, chung tay bảo vệ môi trường nông 
thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh; NTM phải là nơi có môi 
trường, làng quê đáng sống. 

 
Tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định NTM phải là nơi có môi trường, làng 

quê đáng sống. 

Qua 10 năm thưc hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới, Thừa Thiên-Huế đã huy động được nguồn lực khá 
lớn với 11.100 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 120 công 
trình giao thông nông thôn, thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn ước đạt 33,5 triệu đồng/năm, gấp 2,66 
lần so với năm 2010 và 1,45 lần so với năm 2015. Tới tháng 
9/2019, có 44/104 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 42,3%); số tiêu 
chí bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 8 tiêu 
chí. 
Đến cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu có 54 xã đạt chuẩn NTM 
(52%), làm tiền đề đạt mục tiêu 59% vào cuối năm 2020. Dự 

kiến giai đoạn 2019 - 2020 có thị xã Hương Thủy hoàn thành 
xây dựng NTM và huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM. 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được 
của các địa phương, ban, ngành trong quá trình xây dựng 
NTM thời gian qua. 
Đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, xác định người dân là 
chủ thể, hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM, các cấp 
ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp công 
sức, vật chất xây dựng các công trình, phát triển sản xuất. 
Người dân cần nâng cao ý thức trong thực hiện phong trào 
“Ngày Chủ nhật xanh”, chung tay bảo vệ môi trường nông 
thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh; NTM phải là nơi có môi 
trường, làng quê đáng sống. 
“Mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao thu 
nhập, đời sống Nhân dân; xã hội nông thôn yên bình hơn; 
chính quyền nông thôn thân thiện hơn... Vì vậy, các địa 
phương cần có giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh 
tế, xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại 
đối tượng phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 
trên một đơn vị diện tích”. 

Anh Tuấn 
(Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) 
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Yên Bái: 10 năm bứt phá 
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông 
thôn ở Yên Bái đã thay đổi nhanh chóng, tạo ra sự hứng 
khởi cho người dân tự vượt lên chính mình… 

 
Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM của tỉnh Yên Bái. 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới  đã huy động 23.730,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân 
sách chỉ có 9.556 tỷ, số còn lại do các nguồn vốn tín dụng, 
doanh nghiệp, HTX và nhân dân đóng góp. Từ đó, tạo ra sức 
đột phá mới trong việc huy động nguồn vốn đầu tư cho nông 
thôn, nông nghiệp qua nhiều năm tắc nghẽn. 
Cùng với xây dựng NTM, những năm qua tỉnh Yên Bái thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, đã hình 
thành nên các vùng SX hàng hóa tập trung, phát huy ưu thế 
của từng địa phương. 
Trong đó phải kể tới vùng bưởi đặc sản Yên Bình, vùng chè 
Shan ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, vùng cây ăn quả cam, 

quýt 2.000 ha Văn Chấn, vùng cam sành Lục Yên, vùng trồng 
dâu nuôi tằm Trấn Yên, vùng tre măng Bát Độ, vùng quế Văn 
Yên …đã mang lại thu nhập cho người dân hàng ngàn tỷ 
đồng. 
Xây dựng NTM là không chỉ chuyển đổi phương thức SX 
truyền thống sang SX hàng hóa chất lượng cao mà còn hướng 
người nông dân thay đổi nhận thức SX theo nhu cầu thị 
trường. Chính vì điều đó đã nâng cao thu nhập của người 
dân. Thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2019 ước 
đạt 29,88 triệu, tăng 19 triệu so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo 
giảm 17,68%...  
Ông Trần Thế Hùng - GĐ Sở NN-PTNT Yên Bái: Xây dựng NTM 
chỉ có điểm khởi đầu không có điểm cuối, bởi xây dựng NTM 
là luôn đồng hành với sự phát triển của xã hội. Dự kiến 
chương trình xây dựng NTM của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-
2025, nguồn vốn huy động trên 21.000 tỷ đồng, phấn đấu 
mỗi năm có từ 10 xã trở lên đạt chuẩn NTM, hết năm 2025 
toàn tỉnh Yên Bái có 130 xã đạt chuẩn NTM, 2 huyện đạt 
chuẩn NTM, 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu… 

Thái Sinh 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Nhiều mô hình sáng tạo trong xây dựng nông thôn 
mới ở Đồng Tháp 
Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng Nông thôn mới, tại tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện 
nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo... 

 
UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể đạt 

thành tích tốt trong xây dựng nông thôn mới 

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, 
cách làm sáng tạo như: Mô hình cộng đồng dân cư quản lý 
nông thôn mới theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”; mô hình 
nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động 
xây dựng cầu đường nông thôn; sổ tay hộ gia đình thi đua 
chung sức xây dựng nông thôn mới; mô hình biến bãi rác 
thành vườn hoa; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”... 
Thống kê giai đoạn từ năm 2016 đến 9-2019, toàn tỉnh Đồng 
Tháp huy động các nguồn hơn 93.536 tỷ đồng xây dựng nông 
thôn mới.  
Kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 90% tổng số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới, có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn cao gấp 
1,6 lần so năm 2020. Dự kiến, nhu cầu vốn cho nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 2.125 tỷ đồng. 
Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhấn mạnh: 
“Đồng Tháp xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm hết 
sức khó khăn, vì vậy đạt được kết quả như hôm nay là sự cố 
gắng không mệt mỏi của các cấp, các ngành, đặc biệt là 
những nông dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, 
tạo ra diện mạo khởi sắc cho nông thôn Đồng Tháp. Cần thấy 
rằng, xây dựng nông thôn mới không phải là xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đường sá, cầu cống, trường trạm, nhà văn hóa mới… 
mà quan trọng hơn là xây dựng tinh thần của người dân, phải 
phát huy được vai trò làm chủ xóm làng, thay đổi nhận thức, 
trách nhiệm của họ đối với cộng đồng”. 
Tới đây, Đồng Tháp tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng 
nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền 
vững; tạo lập hình ảnh nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới 
xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, 
nông thôn văn minh… 
Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng bằng 
khen cho 9 tập thể và 291 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020. 

Ngọc Dân 
(Báo Sài Gòn oline) 
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