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Hải Phòng: 100% xã hoàn thành xây dựng nông 
thôn mới 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
(MTQG) xây dựng nông thôn mới đến nay, Hải Phòng có 
139/139 xã về đích nông thôn mới.  

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị 

Theo đó, trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, 
ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã 
tổng kết lại chặng đường 10 năm. 
Cụ thể, khi bắt đầu triển khai chương trình 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. Hoàn 
thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm 
kỳ 2015-2020 trước 1 năm. 

Đến nay, Hải Phòng 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%). 
Trong 10 năm, Hải Phòng đã xây dựng, nâng cấp cải tạo 
5.711 km đường giao thông, , 48 công trình y tế, 37 hệ 
thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị... 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi 
nhận những thành tích của Hải Phòng trong xây dựng nông 
thôn mới. Thủ tướng cho rằng, kinh nghiệm, bài học của Hải 
Phòng sẽ đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho Trung 
ương tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của toàn 
quốc. 
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, của 
Hải Phòng, trong đó về sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn quy mô còn nhỏ bé, phân tán. Nông nghiệp có 
tăng trưởng nhưng chưa cao; chưa hình thành nhiều chuỗi 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Cả nước đã có trên 40 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới nhưng Hải Phòng vẫn chưa 
có huyện nào. Tình trạng rác thải nông thôn, nhất là rác thải 
nhựa... còn nhiều lo ngại.   
Tại hội nghị, UBND TP. Hải Phòng tặng cờ thi đua cho 2 tập 
thể, bằng khen cho 84 tập thể và 298 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới. 

Nguyễn Thảo Nguyên 
(Báo Giáo dục và Thời đại) 
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Công nhận Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng NTM 2018 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 
1322/QĐ-TTg ngày ngày 09/10 2019 công nhận TP. Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới năm 2018. 

 
Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm 
công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố 
Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm 
bảo tính bền vững trong xây dựng NTM. 
Khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, với lợi thế có 4 xã 
tham gia chương trình gồm Cao Minh, Nam Viêm, Tiền 
Châu và Ngọc Thanh. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ 
thành phố đến cơ sở đã xác định, đây là nhiệm vụ trọng 
tâm, cần huy động toàn bộ các cấp, các ngành và nhân dân 
vào cuộc, tập trung các nguồn lực đầu tư, chỉ đạo triển khai, 
kiểm tra và đánh giá từng tiêu chí. Trên cơ sở các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã 
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp 
thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình, đề 
án và hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
NTM với 19 tiêu chí, 41 nội dung theo quy định.  
Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau khi xã Tiền Châu và xã 
Nam Viêm được nâng cấp lên thành phường, thành phố 
Phúc Yên còn 2 xã là Cao Minh và Ngọc Thanh cần thực hiện 
chương trình xây dựng NTM. Đến nay, với tổng huy động 
nguồn lực xây dựng NTM 413.279 triệu đồng, cả 2 xã đã 
hoàn thành chương trình với 100% đường trục xã, đường 
từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên 
thôn theo tiêu chuẩn kỹ thuật; 100% kênh loại I, loại II và 
96% kênh loại III đã được kiên cố; 100% trường học đạt 
chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 
41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa 
chiều xã Cao Minh còn 0,76%, xã Ngọc Thanh còn 1,28%; 
98% người lao động trong độ tuổi ở 2 địa phương này có 
việc làm thường xuyên. 
Được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, TP. 
Phúc Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 xã tập trung xây dựng xã 
chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
theo định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của 
tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm xuống còn dưới 1%. 

(Theo Chinhphu.vn) 
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Hội Nông dân huy động hàng chục nghìn tỷ đồng 
xây dựng nông thôn mới 
Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 
2020. 

 
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/HNDTW ngày 
29/7/2011 Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng nông 
thôn mới, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, đóng góp nhiều vào kết quả xây dựng nông 
thôn mới của cả nước. 
Cụ thể, Hội đã huy động được 17.000 tỷ đồng, gần 30 triệu 
ngày công, hiến trên 37 triệu m2 đất cho chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Hàng trăm nghìn lao động nông thôn 
đã được Hội Nông dân phối hợp với các đối tác tổ chức dạy 
nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. 
Hơn 10.000 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp theo 
hướng VietGAP đã được Trung ương Hội xây dựng. Tổng dư 

nợ ngành ngân hàng ủy thác thông qua các tổ chức Hội 
Nông dân các cấp hiện nay, với gần 2,7 triệu lượt hội viên 
nông dân đang được vay vốn phát triển, sản xuất, kinh 
doanh là gần 12.000 tỷ đồng. 
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân 
Sùng nhấn mạnh, thông qua những thành quả đã đạt được, 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã rút ra cho mình 
được một bài học, một quy luật mà Bác Hồ đã chỉ dạy từ rất 
sớm. Đó là khi Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể, 
nhất là Hội Nông dân Việt Nam thực sự tin tưởng vào nông 
dân, vì nông dân, trọng nông dân và đồng hành với nông 
dân thì không có việc gì khó, chỉ cần chúng ta quyết tâm, 
đồng lòng là sẽ vượt qua được. 
“Cũng có thể nói, thông qua kết quả xây dựng nông thôn 
mới, người dân cũng đã được tri ân phần nào về những 
đóng góp to lớn của họ cho công cuộc dựng nước và giữ 
nước. Từ những thành công vượt bậc đó, trong thời gian 
tới, theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ, chúng ta vừa tiếp tục thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để những xã, 
những thôn chưa hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn thành nông 
thôn mới.” 
Hội Nông dân sẽ tích cực đẩy mạnh, hợp tác quốc tế để từ 
đó giúp tăng cường sự gắn kết giữa người nông dân các 
nước với nhau nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác 
toàn diện giữa nước ta với các nước trên lĩnh vực sản xuất, 
tiêu thụ nông sản, thực phẩm. 

Nguyên Huân 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Bắc Hà sẽ có 5 sản phẩm dự thi OCOP tỉnh Lào Cai 
đợt 2 
5 sản phẩm gồm: tương ớt Bắc Hà, trà túi lọc nấm Linh 
Chi, nụ hoa Tam thất Bắc Hà, gà ác Tam thất Bắc Hà và gà 
ác Đương quy Bắc Hà. 

 
Nụ hoa Tam thất Bắc Hà 

Huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) luôn xác định, Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng gắn liền với phát triển nông nghiệp,du lịch và lộ trình 
xây dựng NTM, do vậy huyện đã chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, 
phấn đấu sẽ có thêm 5 sản phẩm sẽ được công nhận là sản 
phẩm OCOP cấp huyện trong lần thẩm định đợt 2 năm 2019 
sắp được tỉnh này tổ chức. 
 Huyện đã có 2 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 
OCOP gồm, rượu ngô đặc sản Bản Phố, đạt tiêu chuẩn 4 sao 
và chè hữu cơ Bản Liền, đạt tiêu chuẩn 5 sao. 

Khuất Linh 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

Tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống 
thiên tai và xây dựng nông thôn mới 
Ngày 11/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
đã diễn ra Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cho cán 
bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây 
dựng nông thôn mới (NTM) khu vực Tây Nguyên. 

 
Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại hội nghị. 

Các đại biểu đã thảo luận về tác động của thiên tai đến quá 
trình xây dựng nông thôn mới, khi diễn biến thời tiết ngày 
càng phức tạp gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, nền 
kinh tế và con người. Tại hội nghị, gần 400 cán bộ làm công 
tác phòng chống thiên tai và xây dựng NTM của 5 tỉnh Tây 
Nguyên cũng được tập huấn về việc thực hiện, đánh giá nội 
dung tiêu chí 3.2 về “Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu 
cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại 
chỗ”. Trong đó, tập trung vào các yêu cầu về tổ chức bộ 
máy và nguồn nhân lực; hoạt động phòng chống thiên tai 
được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 
dân sinh; đáp ứng cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

Trần Long 
(Báo nông nghiệp Việt Nam) 
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Nông thôn mới từ sân khấu 'bước' xuống đời 
thường 
Không thể có nông thôn mới (NTM) nếu người dân sống ở 
đó vẫn mang tư duy cũ, tinh thần cũ. 

 
Trẻ con chơi đùa trước sân nhà văn hóa của một vùng ngoại thành 

Có được sự chuyển biến này phần lớn là nhờ vào sự tuyên 
truyền bền bỉ, sáng tạo như các cuộc tọa đàm, các cuộc thi 
tìm hiểu về NTM trong khu dân. Rất nhiều bài thơ, bài hát, 
tiểu phẩm kịch, chèo có sức mạnh huy động, tập hợp còn 
hơn mọi văn bản, khẩu hiệu khô khan. 
Xác định xây dựng gia đình văn hóa là hạt nhân của NTM, 
trước đây có cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn minh - 
Gia đình văn hóa” thì nay tiếp tục được phát triển mạnh mẽ 
hơn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”. 
Công tác đăng ký, bình xét, công nhận và trao tặng danh 
hiệu làng văn hóa được thực hiện theo quy chế. Ban Chỉ 
đạo Thành phố luôn yêu cầu các địa phương phải đảm bảo 
chất lượng trong quá trình bình xét công nhận: Tổ chức 
kiểm tra từng thôn làng theo tiêu chuẩn đã định; căn cứ vào 

thực tế, không đặt nặng mức hoàn thành chỉ tiêu cụ thể 
giao hàng năm vào đánh giá kết quả phong trào... 
Đến năm 2018, toàn thành phố Hà Nội có 1.524/2.538 (đạt 
60%) làng đạt và giữ vững danh hiệu “Làng văn hoá” (tăng 
7,9% so với năm 2010). Các thiết chế văn hóa, thể thao trên 
địa bàn từng bước đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt 
động, cơ sở vật chất được tăng cường đã thu hút số lượng 
lớn quần chúng, nhân dân tham gia. 
Sớm sớm, chiều chiều người dân đến đọc sách, tập thể dục, 
chơi thể thao rất đông chứ không còn đìu hiu như trước. 
Nhiều nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa đã bắt đầu 
được đáp ứng mà tiêu biểu có thể kể đến là những nét đẹp 
như làng bích họa, làng hoa… 

Nguyễn Thị Thắm 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường 
xuyên, liên tục 
Ngày 15/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị 
tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), giai 
đoạn 2011-2019. 

 
Các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP bên lề hội nghị. 

Tuyên Quang xác định xây dựng NTM là quá trình thường 
xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết 
thúc; xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
đảm bảo phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. 
Trong 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã huy 
động được  hơn 14.720 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân 
đóng góp hơn gần 1.300 tỷ đồng.  
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, 
đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh năm 2011, tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM, đến 
nay đã có 33 xã đạt chuẩn. Phấn đấu đến hết năm 2019, 
toàn tỉnh sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn. Tỉnh đang tập trung 

các nguồn lực xây NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại một số 
được phương.   
Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt 
chuẩn NTM, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành 
đạt chuẩn lên 41/129 xã. Tỉnh duy trì, giữ vững và nâng cao 
tiêu chí của 36 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 
2019; phấn đấu có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu 
chí/xã năm 2019 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020. 

Đào Thanh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


