
 

1 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

  
 
  

ĐIỂM BÁO TUẦN 40 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương  



 

2 
PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

2 huyện của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn 
mới 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 
1238/QĐ-TTg ngày 24/9/2019 công nhận huyện Thọ Xuân 
và Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 24/9/2019 công nhận 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2019. 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm 
công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Thọ 
Xuân, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường 
để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. 
Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM), huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ 
thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản 
xuất và đời sống của nhân dân. Năm 2019, thu nhập bình 
quân đầu người toàn huyện ước đạt 42,15 triệu 
đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 
41,56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,12%, 
giảm 20,31% so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương 
trình và thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh, 
trong đó tỷ lệ hộ nghèo NTM (đã trừ hộ bảo trợ xã hội) còn 
2,29%. 
Thời điểm triển khai xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân chỉ đạt 
bình quân 5,7 tiêu chí/xã. Trên cơ sở xác định rõ những 
thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng 
NTM, huyện Thọ Xuân đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, 
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể 

quần chúng nhân dân. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương xây dựng 
NTM; chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn 
nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. 

 
Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, thu 
nhập bình quân đầu người toàn huyện Thọ Xuân năm 2018 
đạt 37 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 
2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,42%, giảm 16,43% so với năm 
2011; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 96,91%, cao hơn 3,21% 
so với bình quân chung của toàn tỉnh. 
Diện mạo nông thôn huyện Thọ Xuân thay đổi toàn diện, cơ 
cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ 
thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tạo 
điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất theo 
hướng tập trung, quy mô lớn. Toàn huyện có 36/36 xã đã 
được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đã hoàn thành 9/9 
tiêu chí huyện NTM. 

Chí Kiên 
(Chinhphu.vn) 
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Hà Tĩnh: Phấn đấu đạt tỉnh nông thôn mới trước 
năm 2025 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng tình với 
đề xuất của Hà Tĩnh về việc xây dựng đề án NTM cấp tỉnh, 
giai đoạn 2021 - 2025. 

 
Gần 1.000 đại biểu tham dự hội nghị. 

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% số 
xã, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 30% xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 60% thôn đạt 
chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hướng đến tỉnh đạt 
chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025. 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 
Đình Huệ cho rằng, mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so 
với cả nước và gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức 
thực hiện nhưng đến nay, Hà Tĩnh có kết quả tốt nhất trong 
cả nước về xây dựng NTM. 
Địa phương đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các 
chủ trương của cấp trên; nhiều mô hình mới cách làm hay 
được nhân rộng trong cả nước; triển khai đồng bộ các cơ 

chế chính sách, phát huy nguồn lực xã hội hóa, mạnh dạn 
có cơ chế “rút bằng” nếu không bền vững, chạy theo thành 
tích; tình làng, nghĩa xóm được phát huy; các mô hình sản 
xuất phát huy hiệu quả, thu hút được các doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp… 
Bên cạnh mặt tích cực, phong trào xây dựng NTM của tỉnh 
vẫn còn một số hạn chế như: Thu nhập của người dân còn 
thấp so với bình quân cả nước; liên kết sản xuất còn nhiều 
hạn chế; một số vấn đề về môi trường, xử lý rác thải vẫn 
chưa có phương án giải quyết hiệu quả. 
“Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, thời gian tới Hà 
Tĩnh cần tiếp tục quán triệt tư tưởng lớn trong Nghị quyết 
26 về “tam nông”; rà soát lại kế hoạch, quy hoạch xây dựng 
NTM gắn với quy hoạch tổng thể KT-XH sắp tới; tiếp tục huy 
động và sử dụng nguồn lực; phát triển giao thông nông 
thôn, giao thông nội đồng theo hướng bền vững…” 
Đối với các kiến nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng 
ý với đề xuất của Hà Tĩnh về việc xây dựng đề án NTM cấp 
tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 
Nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng công nhận cho 13 
xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019 và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao; trao chứng nhận cho các chủ cơ sở có sản phẩm được 
xếp hạng 3 sao, 4 sao tham gia Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP). Đồng thời, tặng bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 65 tập thể, 73 cá nhân, 7 hộ gia đình 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả tỉnh 
chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.   

Thanh Nga  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Phú Thọ xây dựng những vùng quê đáng sống 
Sáng 30/9, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM). Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân 
Cường tham dự hội nghị. 

 
Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. 

Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 93 xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM (chiếm 37,7%), bình quân tiêu chí đạt 15 tiêu 
chí/ xã. Dự kiến hết năm 2019 có 105 xã đạt chuẩn NTM, có 
thêm thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Tỉnh Phú Thọ đang phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 
thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM và 300 khu dân cư NTM. 
Đưa cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng NTM lên 4 
đơn vị. Mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có thêm ít 
nhất một huyện đạt chuẩn NTM; 65% số xã đạt chuẩn NTM. 
Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Phú Thọ 
luôn là tỉnh dẫn đầu khu vực phía Bắc về xây dựng NTM. 

Đây là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Phú 
Thọ trong 10 năm qua. 
Giai đoạn tới, Phú Thọ cần tiếp tục có những giải pháp cụ 
thể, sát thực tế để đưa nền nông nghiệp nông thôn của tỉnh 
phát triển theo đúng tiềm năng sẵn có. Trong đó, phải đặt 
mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh giàu có về 
nông nghiệp, là miền quê đáng sống, người nông dân hiện 
đại và giàu bản sắc. 
Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, 
giai đoạn kế tiếp, địa phương cần phải làm tốt hơn nữa 
công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với phương 
châm: "Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc". 
Cả người dân, chính quyền địa phương phải coi xây dựng 
NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt liên tục. 
Các địa phương không trông chờ, ỷ lại mà phải phát huy 
nguồn lực nội tại của địa phương, lấy sức dân, để làm giàu 
cho dân. Khi đời sống nhân dân sung túc, nông thôn mới 
mới thực sự hiệu quả và bền vững. 

Kế Toại 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới' 
Sau 9 năm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 
sản xuất nông nghiệp Việt Nam chuyển dịch theo hướng 
hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giải quyết việc 
làm, giảm nghèo. 

 
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tại hội nghị 

Hoàn thành nhiệm vụ trước 2 năm 
Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã thực sự 
trở thành phong trào có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. 
Qua phong trào thi đua, NTM đã có sự khởi sắc rõ rệt ở cả 
các tỉnh vùng khó khăn với việc có nhiều đơn vị cấp huyện 
được công nhận đạt chuẩn hay hoàn thành như Trà Vinh, 
Phú Yên, Quảng Ngãi… 
Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống 
chính trị từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã, 

thôn, bản), sự vào cuộc tích cực của người dân và cộng 
đồng nhất là ở vùng nông thôn. 
Phát động thi đua sâu rộng trên cả nước 
Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết: 
Trong 9 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Bộ 
NN-PTNT phát động đã có nhiều đổi mới luôn bám sát các 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Bộ, ngành. Ban Cán sự 
đảng, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các phong 
trào thi đua, đặc biệt là sự quyết liệt chỉ đạo hoạt động liên 
kết các khối thi đua, hầu hết các khối thi đua đều tổ chức 
hoạt động chặt chẽ, hiệu quả từ việc ký kết giao ước, tổ 
chức tham gia thực hiện và bình xét suy tôn với hoạt động 
chung của khối. 
“Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và nhân dân đồng tình ủng hộ, trong 
giai đoạn 2011-2020 công tác xây dựng NTM được quan 
tâm đầu tư, hỗ trợ từng bước tập trung hơn và đã đạt được 
những kết quả nhất định. Cùng với đó phong trào thi đua 
chung sức xây dựng NTM được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cự 
tham gia” 

Anh Thắng  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Huyện Đông Sơn công bố đạt chuẩn nông thôn mới 
Sáng 28/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Công bố 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện 
Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 tại 
Quyết định số 1036/QĐ-TTg ngày 16/8/2019. 

 
Huyện Đông Sơn đón nhận Bằng công nhận huyện NTM. 

Đến năm 2019, huyện Đông Sơn có 14/14 xã đạt chuẩn 
NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện. Nhiều mô hình 
kinh tế hiệu quả giúp nâng cao đời sống người dân Đông 
Sơn. Trong hơn 9 năm qua, tổng nguồn lực huy động xây 
dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng. 
Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, nhiều 
năm qua trên địa bàn huyện không có “điểm nóng” về an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội. Huyện đã huy động tối đa mọi 
nguồn lực để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Năm 2018, thu nhập bình 

quân đầu người toàn huyện đạt 43,5 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,63%. Đông 
Sơn phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện 
NTM kiểu mẫu. 
Tại buổi lễ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao 
Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2017,  công 
nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ngũ trò Viên Khê 
được công nhận Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Nghệ 
thuật diễn dân gian ngũ trò Viên Khê là sản phẩm tinh thần 
đặc sắc của cư dân cộng đồng làng Viên Khê và các làng xã 
thuộc tổng Tuyên Hóa, Thạch Khê, Quảng Chiếu của huyện 
Đông Sơn xưa (nay là xã Đông Anh và các xã Đông Khê, 
Đông Thịnh, Đông Minh, thị trấn Rừng Thông…). 

Võ Văn Dũng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Diện mạo nông thôn Hưng Yên khởi sắc 
Sáng ngày 3/10, tại Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ 
chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-
2020. 

 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tại buổi lễ 

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Hưng Yên, đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn trong tỉnh đạt 45 triệu 
đồng/người, tăng 1,6 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo 
còn khoảng 2,0%, giảm 4,81% so với năm 2015. Các lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp cũng đang phát 
triển mạnh. Diện mạo NTM tại các xã trong tỉnh đang đổi 
thay từng ngày. 
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa 
bàn tỉnh, nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh 
mẽ cả về chất lượng và số lượng. Diện mạo nông thôn khởi 

sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được 
nâng cao, nhận thức về NTM được tăng cường. Kết quả đạt 
chuẩn NTM tăng mạnh, từ năm 2011 đến nay, nhiều mục 
tiêu quan trọng về xây dựng NTM đã hoàn thành và vượt 
trước mục tiêu đề ra. 
Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời 
gian qua, những năm tiếp theo, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu 
cụ thể cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
Trong đó, phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu 
chí NTM nâng cao; 10 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM 
kiểu mẫu; có 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư 
NTM kiểu mẫu; 100% số huyện, thành phố, thị xã cơ bản 
đạt tiêu chí huyện NTM... 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường hết 
sức biểu dương kết quả chung rất đáng tự hào của Đảng bộ 
và nhân dân tỉnh Hưng Yên từ giai đoạn tái thành lập tỉnh 
tới nay. Bộ trưởng mong với định hướng tới đây, Hưng Yên 
sẽ tiếp tục thực hiện với một cách quyết tâm cao nhất. Làm 
sao tới năm 2021, 2025, nhất là cho một trung kỳ nữa là 
2030, Hưng Yên sẽ phải xứng đáng là một nơi mà vị thế 
người nông dân được tôn trọng, phát huy cao nhất một nền 
nông nghiệp hiện đại, một khu vực nông thôn đáng sống và 
để đem lại lợi ích vật chất cho người dân nông thôn chúng 
ta giàu có, khá giả… 

Hưng Giang 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Không phá vỡ cảnh quan môi trường văn hoá khi 

xây dựng nông thôn mới 
Sáng 27/9, tại TP Phủ Lý (Hà Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức 
hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong 
xây dựng nông thôn mới. 

 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng đại diện lãnh Bộ ngành Trung 
ương và lãnh đạo các tỉnh. 
Đến tháng 8/2019, cả nước có 7.035/8.982 (đạt 78,3%) 
Trung tâm văn hóa - Thể thao xã; trong đó có 5.030/7.035 
(đạt 71,4%) đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. Việc thực hiện tiêu chí 16 về văn hóa, 
nhiều địa phương đã xây dựng gia đình văn hóa điển hình, 
mẫu mực, có thành tích xuất sắc trong công tác lao động 
sản xuất, làm kinh tế giỏi, gương mẫu chấp hành các chủ 
trương, chính sách của nhà nước, các phong trào của địa 
phương. 

Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, cư trú tại những địa bàn 
khác nhau với bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú với 26 
di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 105 di tích quốc gia 
đặc biệt; 3.423 di tích quốc gia; hơn 10.000 di tích cấp 
tỉnh/thành và gần 69.000 di sản văn hóa phi vật thể được 
nhận diện, kiểm kê, trong đó có 288 di sản được đưa vào 
danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Hiện cả nước có 3.257 thư viện cấp xã, hơn 16.000 thư 
viện/tủ sách công cộng cơ sở, trên 60 thư viện tư nhân có 
phục vụ cộng đồng trên phạm vi cả nước và hơn 22.000 
thiết chế văn hóa truyền thống như đình, đền, chùa…tạo 
nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, 
hưởng thụ và sáng tạo của người dân. 
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các địa 
phương cần hết sức lưu ý tới việc bảo tồn, phát huy những 
giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới. 
Bởi, xây dựng nông thôn mới phải căn cứ vào nền tảng bảo 
tồn các giá trị văn hóa truyền thống, không được phá vỡ 
cảnh quan môi trường đặc biệt là môi trường văn hóa. 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, làm thế nào phát huy được 
sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, trong đó quan 
trọng nhất là chủ thể người dân, cộng đồng dân cư tích cực 
hưởng ứng vào việc xây dưng các tiêu chí văn hóa trong 
nông thôn mới. Đặc biệt, cần tránh lãng phí trong hoạt 
động triển khai xây dựng các tiêu chí văn hóa trong phong 
trào nông thôn mới.  

Việt Linh 
(Báo Công lý) 

 

http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/bac-giang-day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-287146.html
http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/bac-giang-day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-287146.html
https://congly.vn/xa-hoi/gia-dinh
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Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ xây dựng sản phẩm 
OCOP chủ lực 
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hòa Bình đã có 13 
sản phẩm điểm cấp tỉnh và 51 sản phẩm tiềm năng cấp 
huyện đăng ký tham gia Chương trình OCOP. 

 
Cam Cao Phong - một sản phẩm OCOP nổi bật của Hòa Bình. 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tỉnh Hoà Bình 
có nhiều đổi mới tích cực. Sản xuất nông nghiệp, ngành 
nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa 
gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước 
tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập 
cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. 
Hiện nay các cấp, ngành trong tỉnh đang phối hợp, tích cực 
đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 13 sản phẩm điểm 
cấp tỉnh và 51 sản phẩm tiềm năng cấp huyện đăng ký tham 
gia Chương trình OCOP để thúc đẩy sản xuất phát triển. 
Trong số 51 sản phẩm tiềm năng cấp huyện đang đăng ký 
sản phẩm OCOP có một số mặt hàng nổi bật như cá sông 

Đà, Chè San tuyết, dệt thổ cẩm Làng Lục, thịt gà Lạc Sơn, 
cam Lạc Thủy, gà Lạc Thủy, bưởi đỏ Giang Lộc, trà giảo cổ 
lam Tân Lạc Sơn, rượu Đù Địn, rượu Mai Hạ hay gạo J02. 
Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân 
được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt 
trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn 
mới. 
Sau 10 năm, toàn tỉnh đã thực hiện trên 2.100 mô hình phát 
triển sản xuất như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển 
ngành nghề nông thôn, dồn điền đổi thửa phát triển sản 
xuất hàng hóa, phát triển trang trại. 
Nhiều dự án liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả đem lại 
thu nhập cao cho các thành viên tham gia ; công tác bảo hộ 
quyền sở hữu chí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng của Hoà 
Bình được coi trọng mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá 
thương hiệu cho sản phẩm, mở rộng thị trưởng tiêu thụ. 

(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ an ninh 
biên giới 
Gia Lai có bảy xã biên giới giáp nước bạn Cam-pu-chia 
thuộc ba huyện Chư Prông, Ðức Cơ và Ia Grai. Vốn là vùng 
sâu, vùng xa, giao thông đi lại cách trở, dân cư chủ yếu là 
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cho nên việc phát triển 
kinh tế nơi đây gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, 
được sự quan tâm của các cấp chính quyền, bộ mặt nông 
thôn vùng biên giới có nhiều thay đổi, đời sống người dân 
không ngừng được cải thiện. 

 
Diện mạo mới vùng biên 
Làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Chư Prông có 216 hộ với 976 
nhân khẩu, trong đó hơn 70% số dân là đồng bào DTTS. Ðầu 
năm 2019, khi được huyện chọn làm điểm xây dựng làng 
nông thôn mới (NTM) trong đồng bào DTTS, làng Bẹk mới 
chỉ đạt 11 trong tổng số 19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự quan 
tâm đầu tư của Nhà nước, sự đồng lòng chung sức của hệ 
thống chính trị và người dân, đến nay, làng Bẹk đã hoàn 

thành được thêm sáu tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 
2019 sẽ hoàn thiện các tiêu chí còn lại gồm: thu nhập; môi 
trường và an toàn thực phẩm.  
Vì biên giới bình yên 
Những đổi thay của các xã biên giới ở Gia Lai có được nhờ 
nỗ lực vươn lên của người dân, sự chung tay vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ về nhiều mặt của cán bộ, 
chiến sĩ bộ đội biên phòng (BÐBP). Ðược sự quan tâm của 
Bộ Chỉ huy BÐBP Gia Lai, hiện bảy xã biên giới đều có cán bộ 
biên phòng tăng cường, trong đó có sáu người đang giữ 
chức phó bí thư đảng ủy xã. Chính đội ngũ cán bộ tăng 
cường này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính 
trị địa phương ngày càng vững mạnh. 
Năm 2016, Ia Dom là xã biên giới đầu tiên ở khu vực Tây 
Nguyên đạt chuẩn NTM. Ðến nay, diện mạo của xã thay đổi 
hoàn toàn; thu nhập bình quân đạt 35 triệu 
đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,79%”. 

Phan Hòa 
(Báo Nhân dân điện tử) 
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Đăk Nông huy động trên 91 ngàn tỷ đồng xây dựng 
nông thôn mới 
UBND tỉnh Đăk Nông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. 

 
Sau 10 năm xây dựng NTM, làng quê Đăk Nông đã thay đổi diện mạo 
Sau gần 10 năm thực hiện phong trào xây dựng NTM với sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, diệm mạo 
nông thôn của tỉnh Đăk Nông đã từng bước đổi mới, khang 
trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, đời sống vật chất của 
người dân từng bước nâng cao, văn hóa xã hội tiến bộ, an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
Tổng nguồn lực  huy động xây dựng NTM trong 10 năm của 
tỉnh Đăk Nông trên 91 ngàn tỷ đồng, trong đó cộng đồng 
dân cư đóng góp bằng ngày công, tiền bạc và hiến đất đai, 
hoa màu được hơn 2.100 tỷ đồng, nguồn vốn của doanh 
nghiệp đóng góp đạt 521 tỷ đồng. 
Cùng với đó, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng 
tạo, thiết thực điển hình như: Phong trào “Ánh sáng đường 

quê”, phong trào "Trồng hoa 2 bên đường”, duy trì và phát 
triển các đoạn đường thanh niên tự quản, xuất hiện nhiều 
gương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho việc xây 
dựng NTM. Nhờ thực hiện có hiệu quả các Chương trình về 
xây dựng NTM, diện mạo Đăk Nông đã dần thay đổi. Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2010 chỉ đạt khoảng 15 
triệu đồng/năm, nay đã tăng lên 47 triệu đồng/người/năm. 
Nếu như cuối năm 2015 toàn tỉnh mới có 1 xã đạt chuẩn 
NTM, bình quân mỗi xã đạt 9,5 tiêu chí thì đến nay đã có 16 
xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 13,44 tiêu chí. 
Với mục tiêu phát triển NTM trong thời gian tới, UBND tỉnh 
Đăk Nông phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 18 xã và 1 huyện 
đạt chuẩn về xây dựng NTM, bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu 
chí trở lên. 
Giai đoạn (2020 - 2025) và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ tập 
trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy 
phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm 
nền tảng cơ bản, phù hợp với quá trình đô thị hóa với kinh 
phí dự kiến trên 1.200 tỷ đồng. 

Trần Long 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Kiên Giang hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng 
nông thôn mới 
Kiên Giang là 1 trong 4 tỉnh vùng ĐBSCL đã đạt vượt mục 
tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM), với 64/117 xã và 
huyện Tân Hiệp được công nhận đạt chuẩn, có 107 xã 
hoàn thành tiêu chí thu nhập, bình quân đạt 46,2 triệu 
đồng/người/năm.  

 
Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Những kết quả nổi bật 
Sau gần 10 năm, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết 
quả rất ấn tượng. Công tác tuyên truyền, vận động đã được 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động bằng nhiều 
hình thức thiết thực, phong trào thi đua đã hình thành 
nhiều mô hình mới, cách làm hay. Phong trào “Chung sức 
xây dựng nông thôn mới” được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, xuất hiện nhiều 

tập thể, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây 
dựng NTM. 
Các xã đều có sự chuyển biến đáng kể về các tiêu chí, đều 
đạt từ 9 tiêu chí trở lên, vượt so với kế hoạch của tỉnh và 
cao hơn so với mức hoàn thành của cả nước và vùng ĐBSCL. 
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế xã hội, nhất là hệ thống 
điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công 
trình thủy lợi… được đầu tư cơ bản, đồng bộ và hoàn thiện, 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát 
triển sản xuất và sinh hoạt của người dân. 
Tròn 10 năm, tỉnh Kiên Giang đã huy động được là 29.186 
tỷ đồng để đầu tư, hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM, 
trong đó, vốn Trung ương 1.023 tỷ đồng, nhân dân đóng 
góp 2.179 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp 1.965 tỷ đồng, 
còn lại là vốn vay tín dụng và các nguồn khác. 

Đ.T Chánh 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 


