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 Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn 
mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây 
Bắc sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 
08/01/2020 công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

 
Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn 
mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây 
Bắc sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 38/QĐ-TTg công nhận 
huyện Trấn Yên (Yên Bái) đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019 ngày 
8/1/2020. 
Theo ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân huyện Trấn Yên, sau hơn 
10 năm thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn 
Yên đã nỗ lực không ngừng, tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và 
hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện nông 
thôn mới. 
Đến nay, Trấn Yên đã có 100% số xã 
hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 
và được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 
trên 7.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân 
các dân tộc trong huyện đóng góp trên 
740 tỉ đồng, chiếm 10,1%... 
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 
Trấn Yên đã có bước đột phá rõ nét 
trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật  

 
nuôi, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa 
và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả 
kinh tế cao như vùng tre Bát Độ gần 
3.500ha, vùng quế 16.000ha, chè chất 
lượng cao 200ha, vùng trồng dâu 700ha, 
vùng trồng cây ăn quả có múi 750ha, 
592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa với những 
sản phẩm chủ lực là măng Bát Độ, kén 
tằm, quế, chè Bát Tiên, quả có múi, sản 
phẩm chăn nuôi (lợn thịt, gà thịt)… 
Thu nhập bình quân đầu người toàn 
huyện đạt 35,4 triệu đồng/năm (tăng 10 
triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ 
nghèo còn 5%. 
Để đạt được những kết quả ấn tượng 
như trên, huyện Trấn Yên đã tập trung 
chỉ đạo, thực hiện với tinh thần nghiêm 
túc quyết liệt và quyết tâm cao, phát huy 
vai trò và huy động được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn 
huyện thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, trong đó chú trọng vai trò người 
dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn 
mới, chủ động trong việc góp công, hiến 
đất, cây cối, hoa màu, kinh phí, góp phần 
thành công chương trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện. 
Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục 
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí nông thôn mới; xây dựng xã nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu theo hướng đẩy mạnh phát triển 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng 
cao thu nhập cho người dân, mở rộng 
các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa theo hướng liên kết bền vững trong 
sản xuất; đồng thời chú trọng công tác 
bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền 
vững trong xây dựng nông thôn mới./. 

Việt Dũng 
(TTXVN) 

Huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực  

các tỉnh Tây Bắc 
 

https://www.vietnamplus.vn/tags/T%c3%a2y-B%e1%ba%afc.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/T%c3%a2y-B%e1%ba%afc.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Y%c3%aan-B%c3%a1i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/N%c3%b4ng-th%c3%b4n-m%e1%bb%9bi.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Tr%e1%ba%a5n-Y%c3%aan.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Tr%e1%ba%a5n-Y%c3%aan.vnp
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Sau gần 10 năm triển khai thực hiện 
Chương trình MTQG  về xây dựng nông 
thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn 
huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) ngày càng 
khởi sắc, đời sống của người dân không 
ngừng cải thiện và từng bước được nâng 
cao. 

 
Xây dựng nhiều mô hình 
Năm 2019, Ban chỉ đạo Chương trình 
MTQG  về XDNTM huyện Trà Bồng tiếp 
tục triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác tuyên truyền, vận động nhằm không 
ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
người dân về chương trình giai đoạn 
2016-2020. 
Xây dựng mới mô hình “Vườn hoa nông 
thôn” (xã Trà Bình), “Đường hoa nông 
thôn” tại Chi hội Phú Hòa (xã Trà Phú), 
“Bờ rào xanh” tại Chi hội Thôn Cả (xã 
Trà Hiệp) và nhân rộng mô hình “Giỏ rác 
gia đình” tại Chi hội Trường Biện (xã Trà 
Tân)... 
Phong trào hiến kế, hiến ngày công xây 
dựng NTM được nhiều người dân trong 
huyện tình nguyện tham gia hiến đất xây 
dựng đường giao thông nông thôn, 
đường dân sinh và nhà văn hóa, tham gia 
đóng góp tiền, ngày công để làm đường 
liên thôn; vận động phát dọn vệ sinh 
đường làng ngõ xóm…, góp phần làm cho 

cảnh quan của địa phương ngày càng 
xanh - sạch - đẹp. 
Lĩnh vực cơ giới hóa được quan tâm đầu 
tư và có bước phát triển đáng kể. Tỷ lệ 
cơ giới hóa trong khâu vận chuyển đạt 
50% được tính chung cho các loại cây 
trồng ngắn ngày; tỷ lệ cơ giới trong khâu 
xay xát gạo đạt 60%. 
Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã 
được các địa phương quan tâm và thực 
hiện có hiệu quả. Cải tạo vườn tạp được 
người dân tại nhiều địa phương thực 
hiện chuyển sang trồng các loại cây ăn 
quả có giá trị kinh tế (sầu riêng, bưởi da 
xanh, chuối...) và trồng các loại cây bản 
địa, cây gỗ nguy cấp quý hiếm góp phần 
tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị; đặc 
biệt, qua nguồn vốn đối ứng của tỉnh, 
huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện hỗ trợ cây cau hàng niên 
cho người dân ở các xã, thị trấn trồng 
trọt với nguồn kinh phí 5 tỷ đồng. 
Trong năm 2019, công tác chuyển đổi từ 
đất trồng keo sang trồng quế tiếp tục 
được Trà Bồng quan tâm triển khai; một 
số vùng sau khi khai thác keo, người dân 
chuyển hẳn sang trồng quế, trong đó 
đáng kể nhất là các xã Trà Hiệp, Trà Lâm, 
Trà Bùi, Trà Thủy với diện tích chuyển 
đổi khoảng 30ha. 
Sau 10 năm triển khai XDNTM, số tiêu 
chí bình quân trên toàn huyện đạt 12,11 
tiêu chí. Xã Trà Bình đạt chuẩn NTM năm 
2018; 01 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Trà 
Phú), 7/9 xã đạt 10-12 tiêu chí (Trà Sơn, 
Trà Giang, Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Tân, 
Trà Bùi, Trà Thủy). 
 

 Hải Yến 
(Kinh tế Nông thôn)

Nông thôn Trà Bồng khởi sắc 
 



 

 

 
 

 
 
 Chiều 14/1, Ban Thường vụ Huyện ủy 
Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức tổng kết công 
tác xây dựng NTM năm 2019, triển khai 
nhiệm vụ năm 2020. Chủ nhiệm UBKT 
Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái dự và chỉ đạo 
hội nghị. 

 
Năm 2019, Đức Thọ có thêm 4 xã đạt 
chuẩn NTM, tăng thêm 24 tiêu chí, nâng 
tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 
27/27 xã, đạt 100%. 
Năm 2019 có 41 thôn đăng ký xây dựng 
khu dân cư mẫu, đến cuối năm có 24/41 
thôn đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư mẫu. 
Lũy kế đến nay có 147 thôn xây dựng 
phương án thực hiện, trong đó có 62 
thôn đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư mẫu; 
491 vườn triển khai xây dựng, trong đó 
có 211 vườn đạt chuẩn. 
 
 
 
 

 
 
Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, 
năm 2019, Đức Thọ đạt 7/9 tiêu chí, đối 
với 2 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông 
và môi trường hiện đạt 70-80%. Trong 
năm, toàn huyện huy động được 500 tỷ 
đồng, trong đó vốn ngân sách 122,32 tỷ 
đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, 
dự án 229,702 tỷ đồng; vốn tín dụng 
98,227 tỷ đồng; còn lại do nhân dân và 
con em xa quê đóng góp. 
Đức Thọ phấn đấu xây dựng huyện đạt 
chuẩn NTM trong quý II/2020; các xã 
đạt chuẩn duy trì bền vững các tiêu chí; 
xây dựng 1 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM 
kiểu mẫu; duy trì 62 khu dân cư mẫu đạt 
chuẩn; phấn đấu có thêm 10 thôn đạt 
khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng thị 
trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái lưu ý, 
huyện cần nỗ lực hơn nữa để trong quý 
2/2020 đạt chuẩn NTM. Đối với các xã 
đã đạt chuẩn không được tự mãn; các 
khu dân cư mẫu, vườn mẫu không chạy 
theo phong trào mà phải thực tế, mục 
đích hướng tới là nâng cao đời sống, vật 
chất, tinh thần cho người dân. 
 

Đức Phú 
(Baohatinh.vn)  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Đức Thọ phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới  
trong quý 2/2020 
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Nhà nước và nhân dân cùng 

làm 
 



 

7 
 

 

 

 Đến nay các mô hình “Nhà sạch, vườn 
mẫu” đã xây dựng được 50 con đường 
hoa, hàng rào xanh với chiều dài 5,2 km, 
hoàn thành sơ đồ thiết kế quy hoạch cho 
từng hộ... 
Để góp phần cùng các địa phương tiếp 
tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới 
(NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu sau khi 
đạt chuẩn, đầu năm 2019, Hội Phụ nữ 
tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng 
mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại 5 
huyện: Đông Sơn, Yên Định, Hà Trung, 
Thiệu Hóa và Thạch Thành. 
Đến thôn Kim Sơn, xã Hà Đông, huyện 
Hà Trung, ấn tượng đầu tiên là khung 
cảnh thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn 
gàng. Bà Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ 
nữ huyện Hà Trung cho biết Hội Phụ nữ 
huyện phân công cán bộ cơ quan chuyên 
trách 2 lần/tuần xuống các hộ hướng 
dẫn thực hiện chỉnh trang, sắp xếp nhà 
cửa, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi 
trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp. 
Tháng 3.2019, Hội Phụ nữ huyện Yên 
Định triển khai xây dựng mô hình điểm 
“Nhà sạch, vườn mẫu” tại thôn Thọ Lộc, 
xã Yên Trung. Để thực hiện mô hình, các 
hộ đã cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch, 
cây ăn quả các loại cho năng suất, thu 
nhập cao; bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, 
chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, 
khoa học, tiện dụng, phân loại rác tại gia 
đình...  
Đến nay các mô hình “Nhà sạch, vườn 
mẫu” đã xây dựng được 50 con đường 
hoa, hàng rào xanh với chiều dài 5,2 km, 
hoàn thành sơ đồ thiết kế quy hoạch cho 
từng hộ; 47/50 hộ lắp cổng vòm để 
trồng cây leo; 13/50 hộ lắp hệ thống 
tưới tự động, 50/50hộ có thùng rác 

phân loại rác thải ngay tại gia đình và 
sắp xếp bố trí đồ đạc, chuồng trại chăn 
nuôi gọn gàng, ngăn nắp. Ở tất cả các chi 
hội có mô hình làm điểm “Nhà sạch, 
vườn mẫu”, việc thu xếp, vệ sinh nhà cửa 
được hội viên có ý thức làm gọn gàng, 
sạch đẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 
phân loại và xử lý rác thải... đã trở thành 
nền nếp, thói quen, ý thức của mọi 
người. 
Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa 
cho biết, mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” 
của hội phụ nữ các cấp ở Thanh Hóa đã, 
đang trở thành phong trào thi đua rộng 
khắp trong cán bộ, hội viên, góp phần 
tích cực cùng các địa phương thực hiện 
tiêu chí môi trường và thu nhập trong 
xây dựng NTM trên địa bàn. 

(Theo TTXVN) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sức lan tỏa từ mô hình "Nhà sạch, vườn mẫu" ở Thanh 
Hóa 
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Với điều kiện đa dạng về sinh thái, tự 
nhiên, văn hóa khu vực nông thôn và 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh 
Quảng Nam có một tiềm năng lớn để 
phát triển du lịch. 

 
Việc xây dựng các điểm đến ở nông thôn, 
phát triển các sản phẩm du lịch cộng 
đồng, thu hút sự tham gia tích cực của 
cộng đồng dân cư vào công tác quản lý, 
khai thác hưởng lợi, xem đây là điểm 
nhấn để phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, góp phần quan trọng trong 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM) của tỉnh. 
Để xây dựng NTM bền vững, Quảng Nam 
đã chú trọng gắn với phát triển du lịch 
nông thôn, chủ yếu dựa vào nền tảng của 
hoạt động không gian sản xuất nông 
nghiệp. Từ định hướng này, một số sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôn gắn với 
hoạt động du lịch đã được hình thành, 
phát triển trong những năm qua. 
Tỉnh này đã tập trung xây dựng 30 điểm 
du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở khu 
vực nông thôn; đầu tư hạ tầng giao 
thông kết nối các điểm du lịch này, tạo 
điều kiện thuận lợi để các công ty lữ 
hành đưa khách đến tham quan, trải 
nghiệm. Nhờ đó các điểm đến bước đầu 
mang lại hiệu quả tích cực như nghề 
nông ở làng rau Trà Quế (Hội An), làng 
Triêm Tây (Điện Bàn), làng cổ Lộc Yên 

(Tiên Phước), làng cây trái Đại Bình 
(Nông Sơn)… 
Các địa phương miền núi phía tây bắc 
của tỉnh Quảng Nam cũng đã được chú 
trọng để khai thác du lịch bằng những 
chương trình tham quan, tìm hiểu về văn 
hóa, cuộc sống của đồng bào dân tộc 
thiểu số. 
Bên cạnh đó, trong những năm qua, 
Quảng Nam luôn chú trọng việc đẩy 
mạnh liên kết hợp tác, phát triển du lịch 
với các địa phương khác trên cả nước 
như Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh… Đặc biệt, mô hình liên kết 
Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế 
do tỉnh Quảng Nam đề xuất đã được 
Tổng cục Du lịch chọn làm điển hình 
công bố cho cả nước. 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng hạ tầng, 
sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du 
lịch, hàng năm lượng khách tham quan 
và lưu trú trong tỉnh tăng 20%. Tính 
riêng trong năm 2018, Quảng Nam thu 
hút hơn 6,5 triệu lượt khách tham quan 
du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 4.700 tỷ 
đồng, thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 
11.000 tỷ đồng. 
Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng 
xây dựng đời sống văn hóa, gắn xây 
dựng NTM với phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 
thực hiện tốt công tác quy hoạch đầu tư 
tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch 
cộng đồng đảm bảo không phá vỡ cảnh 
quan, môi trường nông thôn; đẩy mạnh 
sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong 
phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp 
(nông dân, doanh nghiệp lữ hành, địa 
phương, cơ quan quản lý du lịch…). 

Lê Khánh  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Quảng Nam: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây 

dựng nông thôn mới 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 
 

 
 

 Sau hơn 8 năm tích cực triển khai xây 
dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã 
Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền 
Giang) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu 
chí. 

 
Trong 2 cuộc kháng chiến, cán bộ và 
nhân dân xã Đồng Sơn được Đảng, Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân. Mảnh đất 
Đồng Sơn từng là căn cứ địa cách mạng, 
nơi diễn ra trận đánh ác liệt năm 1972 
vang danh với “Chiến thắng Đồng Sơn”. 
Năm 2011, xã Đồng Sơn tiến hành 
chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng NTM. Đây là niềm vinh dự lớn 
đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề 
đối với Đảng bộ và nhân dân xã Đồng 
Sơn. 
Từ khi chương trình ngọt hóa khu vực 
Gò Công được thực hiện, hệ thống đê 
sông Tra cùng hệ thống đê bao trong khu 
vực hoàn thành, ngăn nước mặn giúp 
cây lúa và các loại cây trồng khác đạt 
hiệu quả rõ rệt. Trong khó khăn, thử 
thách, truyền thống anh hùng một lần 
nữa lại được trỗi dậy, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân xã Đồng Sơn đã biết 
cách phát huy, khắc phục khó khăn, với 
sự quyết tâm cao, bằng những cách làm 

hay, mang lại hiệu quả, đã đưa xã Đồng 
Sơn cán đích NTM. 
Sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục 
phát triển ổn định, xã tập trung thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với 
trọng tâm là đầu tư phát triển các cây 
trồng, vật nuôi chủ lực và có lợi thế của 
xã. 
Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã 
(HTX) Thanh Long Đòng Sơn thành lập 
năm 2017 theo Luật HTX năm 2012. 
Hie ̣n nay, HTX có 50 thành viên có sự 
liên kết hiệu quả, bền vững từ sản xuất 
đến tiêu thụ.   
Về Đồng Sơn trong những ngày này khi 
màu xanh của trà lúa đông xuân trải 
rộng khắp các cánh đồng; đi trên những 
con đường trải nhựa, tráng đan rộng rải, 
phẳng phiu vào tận xóm, ấp. Những ngôi 
nhà tường mới xây, mái ngói, mái tol 
mọc lên bên những vườn thanh long 
xanh mướt, ngay hàng, thẳng lối. 
Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện 
chương trình, bộ mặt nông thôn xã Đồng 
Sơn đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình 
quân đầu người 50,15 triệu đồng/năm. 
Đời sống kinh tế- xã hội được nâng cao, 
nhận thức của người dân về xây dựng 
NTM chuyển biến tích cực. Mặc dù xã 
Đồng Sơn đã thực hiện đạt 19/19 tiêu 
chí NTM, tuy nhiên còn phải tiếp tục 
phấn đấu để nông thôn mới có diện mạo 
mới, sức sống mới như mục tiêu đã đề 
ra. 

Kiều Tước Nguyên 
(Báo Nông  nghiệp Việt Nam) 

 

 
 

Xã anh hùng xây dựng nông thôn mới 
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