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 Sau 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), 
bộ mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện Kim Bôi đã thay đổi toàn diện. 
Tiếp tục hướng tới xây dựng NTM nâng 
cao 2020. 
 

 
 
Tính đến hết năm 2019, bình quân tiêu 
chí của cả huyện đạt 14,7 tiêu chí/xã.  
Có thể nói, phong trào thi đua chung sức 
xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở 
thành một phong trào ý nghĩa và có sức 
lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng 
tỉnh hưởng ứng. Nhận thức của người 
dân về xây dựng nông thôn mới ngày 
càng được nâng cao, nhất là trong phát 
triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ 
sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, 
trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh 
quan nông thôn, phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, 
góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt 
nông thôn của huyê ̣n 
Chất lượng một số tiêu chí NTM tại một 
số xã đạt chuẩn NTM còn hạn chế. Cảnh 
quan môi trường nông thôn chưa thật sự 
xanh - sạch - đẹp. Tình trạng ô nhiễm 
môi trường nông thôn có xu hướng gia 
tăng ở nhiều nơi. Tác động của thiên tai 
ngày càng diễn biến phức tạp đã gây 
thiệt hại về tài sản, con người và ảnh  

 
hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, 
sản xuất của người dân, qua đó, đã ảnh  
hưởng trực tiếp đến việc duy trì các tiêu 
chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, thu nhập, 
hộ nghèo, môi trường... 
Bởi vậy, Đảng bộ và Chính quyền huyện 
Kim Bôi kiến nghị Trung ương cân đối 
tăng mức hỗ trợ vốn trực tiếp của 
Chương trình cho các địa phương miền 
núi phía Bắc, nhất là vốn đầu tư phát 
triển, hỗ trợ công tác tuyên truyền, công 
tác quy hoạch xã NTM sau khi sáp nha ̣p. 
Ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các thôn, 
xóm xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mãu; hỗ trợ một số nội dung 
trọng tâm để thúc đẩy phát triển, nâng 
cao thu nhập, đặc biệt là Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 
Trong giai đoạn 2021-2025, phát huy 
những kết quả đạt được của giai đoạn 10 
năm để đề ra được Chương trình, mục 
tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế, đặc 
biệt là xây dựng nông thôn mới ở các 
thôn, xóm khó khăn; phát động các 
phong trào thi đua trong xây dựng nông 
thôn mới; xác định tiêu chí, nhiệm vụ cụ 
thể cần tập trung nâng cao chất lượng, 
khắc phục những yếu kém, khơi dậy 
được những tiềm năng, lợi thế phát 
triển, nâng cao trình độ quản lý của đội 
ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; huy động các 
nguồn lực để xây dựng chương trình, đặc 
biệt là sự hỗ trợ của Trung ương, của 
tỉnh để tạo động lực phát triển; quyết 
tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ 
tiêu đã đề ra đến năm 2025. 

An Dân – Trà Giang  
(Báo Tiêu dùng Việt Nam) 

 

  
 
 
 

Kim Bôi (Hòa Bình): Đổi thay nhờ nông thôn mới, tiến tới xây 

dựng nâng cao năm 2020 
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Khác với nhiều huyện, chương trình xây 
dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 
huyện Bình Gia được triển khai hầu hết 
ở những xã đặc biệt khó khăn. Tuy 
nhiên, những kết quả mà huyện đạt 
được cũng rất đáng ghi nhận. 

Năm 2019, Bình La là một trong những 
xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn 
đấu đạt chuẩn NTM. Vui vì được chọn là 
xã điểm của tỉnh, nhưng thực tế xã rất lo 
lắng bởi xuất phát điểm xây dựng NTM 
rất thấp. 
Năm 2019, chương trình xây dựng NTM 
trên địa bàn huyện Bình Gia tiếp tục đạt 
được những kết quả tích cực. Đến hết 
năm 2019, trung bình mỗi xã trên địa 
bàn huyện đạt 11,26 tiêu chí/xã, tăng 
1,73 tiêu chí/xã so với năm 2018; toàn 
huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn 
NTM và dự kiến hết năm 2020, toàn 
huyện sẽ có 7 xã được công nhận đạt 
chuẩn và Bình Gia là một trong những 
huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn 
nhất đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. 
Có được kết quả đó là do có sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của huyện, sự chủ động 
của xã và sự đoàn kết, chung sức của 
người dân. Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch 
UBND huyện Bình Gia cho biết: Công tác 

xây dựng NTM luôn được quan tâm chỉ 
đạo sát sao. Ngay từ đầu năm, từ huyện 
đến xã đã xây dựng kế hoạch, phân công, 
phân nhiệm chi tiết, cụ thể. Bên cạnh đó, 
UBND huyện thường xuyên trực tiếp 
xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt và kịp 
thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện 
các tiêu chí ở các xã. 
Để thực hiện các tiêu chí, huyện đã lồng 
ghép các nguồn lực. Riêng trong năm 
2019, tổng nguồn lực huy động thực 
hiện chương trình xây dựng NTM là 
167,5 tỷ đồng, trong đó, người dân  gia 
đóng góp trên 6,2 tỷ đồng (tiền mặt, hiến 
đất, ngày công)… 
Với những kết quả đã đạt được trong xây 
dựng NTM thời gian vừa qua cộng với 
những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, 
hy vọng năm 2020 và những năm tiếp 
thêo, huyện Bình Gia sẽ tiếp tục vượt 
khó để đưa thêm các xã đặc biệt khó 
khăn đạt chuẩn NTM. 

Tân An 
(Báo Lạng Sơn Điện tử) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bình Gia (Lạng Sơn): Vượt khó xây dựng nông thôn mới 
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 Với phương châm 'Nhà nước và nhân 
dân cùng làm", thời gian qua, các địa 
phương trên địa bàn huyện Cai Lậy đã 
huy động mọi nguồn lực để thực hiện 
tiêu chí số 2 về Giao thông trong Bộ tiêu 
chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong 
việc đi lại và giao thương buôn bán của 
người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, 
văn hóa, xã hội của địa phương phát 
triển.  

 
Thêo thống kê từ ngành chức năng, tính 
đến cuối năm 2019, huyện Cai Lậy có 
10/15 xã xây dựng nông thôn mới đã đạt 
tiêu chí số 2 về Giao thông. Để có được 
kết quả đó, trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới, chính quyền các cấp trên 
địa bàn huyện Cai Lậy đã tích cực triển 
khai đa dạng các hình thức tuyên truyền 
để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của 
mình trong xây dựng nông thôn mới 
cũng như những lợi ích mang lại cho 
người dân và quê hương. Trước khi bắt 
tay vào thực hiện công trình, chính 
quyền địa phương đều tổ chức họp dân 
để thông tin đến người dân và lắng nghê 
ý kiến đóng góp từ nhân dân. Bởi thế, 
thời gian qua, các công trình đã nhận 
được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân 
về hiến công, hiến kế, hiến đất cũng như 

đóng góp kinh phí để các công trình đảm 
bảo tiến độ và chất lượng.  
Điển hình như xã Hiệp Đức đã huy động 
nguồn lực xã hội hóa xây dựng cầu Lò 
Rèn trên địa bàn ấp Hiệp Phú. Công trình 
có chiều dài 24m, ngang 3m. Để có được 
cây cầu khang trang, ngoài sự hỗ trợ của 
xã, kinh phí của nhà hảo tâm, Ban Lãnh 
đạo và nhân dân ấp Hiệp Phú đã tham 
gia hiến kế, đóng góp ngày công lao động 
với hơn 260 ngày công. Đây là hoạt động 
có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện 
phương châm "Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ" 
trong xây dựng nông thôn mới, đồng 
thời thể hiện sự gắn bó giữa chính quyền 
và nhân dân địa phương. 
Có thể nói, những cây cầu hay những 
tuyến đường được xây dựng đạt chuẩn 
nông thôn mới được hình thành trên các 
vùng quê của huyện Cai Lậy đã tạo được 
dấu ấn riêng trong việc huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 
Qua đó, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước về chương trình mang 
tên "nông thôn mới", góp phần làm thay 
đổi diện mạo nông thôn, đồng thời mang 
thêm niềm hy vọng về một tương lai 
rạng rỡ hơn trên quê hương Cai Lậy 
trong thời gian tới.  

Hồng Linh 
(Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) 

 
 

 

 

 

Huyện Cai Lậy (Tiền Giang) huy động mọi nguồn lực 

thực hiện tốt tiêu chí Giao thông trong xây dựng nông 

thôn mới 
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 Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi 
phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và nhân dân. Phát huy vai 
trò của mình, 9 năm qua, các cấp Hội 
Nông dân huyện Phú Hòa đã tích cực vận 
động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, 
bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày 
công chung sức thực hiện… 

 
 Phát huy sức mạnh từ nông dân 
 Với hơn 21.530 hội viên sinh hoạt tại 39 
chi hội trong toàn huyện, Hội Nông dân 
đóng vai trò quan trọng trong xây dựng 
NTM ở huyện Phú Hòa. Để thực hiện 
hiệu quả phong trào, hội xác định trước 
hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa 
của chương trình xây dựng NTM nhằm 
tạo sự đồng thuận trong quá trình thực 
hiện. 
 Theo bà Huỳnh Thị Son, Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Phú Hòa, bên cạnh các 
hình thức tuyên truyền như thông qua 
các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân 
khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động 
văn hóa, văn nghệ; phát hành bản tin 
nông dân, cấp phát tài liệu cho cơ sở hội 
sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, Hội Nông dân 
huyện còn trực tiếp triển khai các mô 
hình Điện sáng đường làng, Thu gom rác 

thải, Chi hội nông dân tự quản đoạn 
đường sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là 
ký kết giữ gìn vệ sinh môi trường đến 
từng hộ gia đình nông dân. 
 “Ngoài ra, hội còn tích cực vận động, 
khuyến khích hội viên thực hiện tốt việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp với các tiềm năng, lợi thế của 
từng địa phương để tạo ra nhiều sản 
phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, 
không ngừng nâng cao chất lượng hàng 
hóa nông sản, bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm; nâng cao khả năng cạnh 
tranh hàng hóa, tham gia phát triển kinh 
tế hộ, tổ hợp tác, kinh tế hợp tác xã, kinh 
tế trang trại, phát triển làng nghề…”, bà 
Son cho biết thêm. 
 Hiệu quả mang lại 
 Sau 9 năm thực hiện, phong trào nông 
dân chung sức xây dựng NTM đã góp 
phần làm cho đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân ở các địa phương 
được nâng lên. Nhờ có sự tham gia đóng 
góp tích cực, thể hiện vai trò nông dân là 
chủ thể, đến nay huyện Phú Hòa đã được 
công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 
 Phát huy vai trò trong xây dựng NTM, 
thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phú 
Hòa tiếp tục quan tâm công tác xây 
dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. 
Xây dựng kế hoạch với những giải pháp 
đồng bộ, có tính khả thi cao để duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM 
thực chất và bền vững; tiến đến xây 
dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, vườn 
mẫu. Đẩy mạnh phong trào Nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia 
phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM 
và đô thị văn minh. 

Ngọc Hân 
(Báo Phú Yên Online) 

Nông dân Phú Hòa góp sức xây dựng nông thôn mới 
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Năm qua, dù phải đối mặt thiên tai, dịch 
bệnh và giá nông sản bất ổn nhưng sản 
xuất nông nghiệp của huyện Sơn Tịnh 
(Quảng Ngãi) vẫn duy trì được đà tăng 
trưởng. 

 
Năm 2020, Sơn Tịnh tiếp tục xây dựng 
nền nông nghiệp phát triển toàn diện 
thêo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa 
lớn, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây 
dựng NTM bền vững. 
Để nâng cao thu nhập cho người dân, 
Sơn Tịnh luôn quan tâm tổ chức  sản 
xuất, xây dựng mô hình sản xuất nông 
nghiệp hiệu quả phù hợp với tình hình 
thực tế. Để đảm bảo an ninh lương thực, 
hàng năm, huyện duy trì diện tích lúa, 
ngô trên 8.800 ha.  
Huyện đã từng bước thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất 
thêo hướng liên kết thêo chuỗi giá trị. 
Trong năm, có 2 Dự án được huyện triển 
khai thực hiện có hiệu quả cao đó là Dự 
án ứng dụng khoa học công nghệ xây 
dựng mô hình liên kết giữa doanh 
nghiệp- nông dân để sản xuất ngô 
thương phẩm làm nguyên liệu chế biến 
thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu 
quả ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông, với 
quy mô trên 62 ha. 
Ngoài ra, Dự án Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật khoa học và công nghệ phát 
triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò 

cái lai Zêbu tại các xã Tịnh Giang, Tịnh 
Đông và Tịnh Hiệp, có 159 hộ tham gia 
dự án. 
Không chỉ nâng cao giá trị, sản lượng 
trong quá trình sản xuất nông nghiệp 
huyện đã chỉ đạo ứng dụng, xây dựng 
một số mô hình tiên tiến thêo hướng 
nông nghiệp sạch, hiện đại áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật như sản xuất lúa 
giống, nuôi vịt Đại Xuyên thêo hướng 
ViêtGap, trồng măng tây, trồng chuối 
nuôi cấy mô... 
Đến nay, huyện Sơn Tịnh đã xây dựng 
hoàn thành 8/11 xã đạt chuẩn NTM. 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt 
được và đẩy mạnh phong trào thi đua 
chung sức xây dựng NTM, năm 2020, 
Sơn Tịnh tiếp tục nỗ lực phát triển nông 
nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ 
cao, xây dựng NTM bền vững. 
Giải pháp cụ thể trong phát triển nông 
nghiệp, xây dựng NTM bền vững, là 
huyện triển khai thực hiện 2 dự án khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh gồm Dự án 
Ứng dụng khoa học và công nghệ xây 
dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa 
và màu kém hiệu quả thêo chuỗi giá trị 
tại xã Tịnh Thọ và dự án Xây dựng mô 
hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ 
nghệ dưới tán rừng kêo mới trồng tại xã 
Tịnh Bắc. Tuyên truyền cho các chủ rừng 
đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ 
trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, 
quý hiếm, chú ý tăng thời gian khai thác 
rừng lên 6-7 năm/chu kỳ. 
Sơn Tịnh phấn đấu đến cuối năm 2020 
có thêm 3 xã là Tịnh Thọ, Tịnh Hiệp, 
Tịnh Bình về đích; đăng ký xã NTM nâng 
cao. 

Thu Phượng- Kim Cúc 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông 

thôn mới bền vững 
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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần 
Công Thuật vừa ký ban hành Quyết định 
phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
năm 2020. 

 
Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân 
bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 
2020 với tổng số vốn 482,030 tỷ đồng, 
trong đó vốn đầu tư phát triển 382,030 
tỷ đồng và vốn sự nghiệp 100 tỷ đồng. 
Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
liên quan khẩn trương triển khai thực 
hiện thêo đúng quy định về phân cáp 
quản lý, thực hiê ̣n các Chương trình 
MTQG, quy triǹh la ̣p Kế hoạch thực hiê ̣n 
các Chương triǹh mục tiêu Quốc gia cấp 
xã trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện 
hành của Nhà nước; tổ chức cân đối, bố 
trí vốn đối ứng ngân sách địa phương, 
huy động các nguồn vốn hợp pháp thêo 
quy định; quản lý sử dụng vốn đúng mục 
đích, có hiệu quả, không để xảy ra nợ 
đọng xây dựng cơ bản. 
Đối với vốn đầu tư phát triển, các Sở, 
ngành, đơn vị, địa phương rà soát, thông 
báo mức vốn và hướng dẫn danh mục dự 
án phân bổ chi tiết; hướng dẫn thực hiện  
 
 
 
 
 

 
 
thủ tục chủ trương đầu tư các dự án 
khởi công mới năm 2020… 
Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu 
các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện 
hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày 
có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ 
tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà 
nước, không dồn vốn vào cuối năm mới 
thanh toán; đối với các dự án đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê 
duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn 
cho các nhà thầu thêo nội dung hợp 
đồng; trong tháng 3/2020, thực hiện 
thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng 
cơ bản Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng NTM. 
Đối với vốn sự nghiệp, các đơn vị căn cứ 
nội dung hỗ trợ chi tiết và quy định lập, 
phân bổ, chấp hành dự toán thêo quy 
định quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. 
Các sở, ngành quản lý chương trình, dự 
án hợp phần căn cứ chức năng nhiệm vụ 
được giao chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ 
và triển khai hoạt động cho các đơn vị, 
địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng 
quy định thêo hướng dẫn của Bộ, ngành 
Trung ương. 

Nguyễn Trọng Hiểu 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quảng Bình: Phân bổ hơn 482 tỷ đồng xây dựng        

nông thôn mới năm 2020 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm  
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 Những năm qua, các cấp Hội Nông dân 
trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, 
hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi 
trường, đóng góp tiền, ngày công chung 
sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới. 

 
Năm 2019, thu nhập bình quân của xã 
tăng lên hơn 33 triệu đồng/người, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm xuống dưới 4%. Mức 
sống được nâng lên người dân có điều 
kiện chỉnh trang nhà cửa, xây dựng, cải 
tạo các công trình công cộng; góp tiền, 
công sức để làm đường bê tông, mương 
nội đồng, nhà văn hóa bản.  
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội 
Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều 
sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực 
hiện xây dựng nông thôn mới. Điển hình 
như tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng 
nông thôn mới” của huyện Thuận Châu, 
từ năm 2018, cứ vào thứ bảy, chủ nhật 
hằng tuần, cán bộ, lãnh đạo cơ quan Hội 
Nông dân huyện cùng với tổ công tác của 
huyện về bản Hua Nà A, B, xã Tông Lạnh 
hướng dẫn và tham gia cùng với nhân 
dân của hai bản thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, góp phần hoàn thành các 
tiêu chí và xã Tông Lạnh đã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới tháng 
12/2019. 
Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông 
dân tỉnh, cho biết: Hội Nông dân tỉnh đã 
chỉ đạo cấp hội ở các huyện và cơ sở đẩy 
mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây 

dựng nông thôn mới” gắn với phong trào 
“Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”; tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho hội viên nông dân, vận động hội 
viên tự nguyện đóng góp tiền, công sức, 
hiến đất, ủng hộ vật chất xây dựng các 
công trình phục vụ đời sống, sản xuất; 
tích cực tham gia bảo vệ môi trường, 
thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn 
hóa. 
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã 
có 44.982 hộ nông dân đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp hội 
còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 
phát triển các đại lý thu BHXH, BHYT do 
Hội Nông dân quản lý; đến nay, đã có 
142.837 hội viên tham gia đóng BHXH, 
BHYT tại cơ sở. Hội viên nông dân còn 
tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, tập trung phát triển kinh tế hộ gia 
đình. Năm qua, toàn tỉnh có 97.749 hộ 
nông dân đăng ký, qua bình xét 46.107 
hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp (262 hộ cấp 
Trung ương, 1.769 hộ cấp tỉnh, 8.048 hộ 
cấp huyện và 36.028 hộ cấp xã). 
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 
các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp 
phần quan trọng vào chương trình xây 
dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực 
nông thôn có sự thay đổi tích cực. Phát 
huy vai trò, trách nhiệm, các cấp Hội 
Nông dân tiếp tục vận động hội viên 
phát triển kinh tế, tích cực tham gia thực 
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới. 

Quàng Hưởng 
(Báo Sơn La Online) 

Nông dân Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới 
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Một trong những tiêu chí của bộ tiêu chí 
quốc gia trong Chương trình xây dựng 
nông thôn mới là mỗi xã NTM phải có tổ 
hợp tác (THT) hoặc hợp tác xã (HTX) 
hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở đó, việc 
quan tâm phát triển loại hình kinh tế tập 
thể (KTTT) là biện pháp hữu hiệu để 
phát huy nguồn lao động dồi dào của 
khu vực nông thôn, giải quyết việc làm 
và tăng thu nhập cho người dân. Từ đó 
góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây 
dựng NTM ở các địa phương. 

 
 Góp phần nâng cao thu nhập, chất 
lượng NTM 
Thực hiện tiêu chí chung, trong thời gian 
qua các mô hình KTTT được tỉnh, ngành 
liên quan, các địa phương quan tâm củng 
cố và phát triển. Các xã NTM của tỉnh đã 
chú trọng thành lập các HTX hoặc THT 
thêo hướng nâng cao chất lượng hoạt 
động, vừa nâng cao thu nhập người dân 
vừa bảo đảm nâng cao chất lượng NTM. 
Nhiều HTX, THT đã trở thành những 
điển hình tiên tiến trong phát triển kinh 
tế tại địa phương. 
Hoạt động hiệu quả 
Để tiếp tục phát huy vai trò của HTX, 
THT trong xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, kiểu mẫu, các địa phương trong tỉnh 
đã và đang triển khai nhiều giải pháp 
đẩy mạnh hoạt động của các mô hình 
kinh tế hợp tác. Thêo ông Trần Xuân Trà,  
 

 
 
 
Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố, huyện 
Bàu Bàng, xây dựng NTM gắn với đẩy 
mạnh phát triển KTTT, mà nòng cốt là 
HTX là một chiến lược quan trọng và có 
ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành 
các tiêu chí về xây dựng NTM. 
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch phụ 
trách Liên minh HTX tỉnh, cho biết trong 
thời gian qua các HTX trên địa bàn tỉnh 
đã chủ động khắc phục khó khăn, năng 
động, sáng tạo, biết lựa chọn hướng đi 
phù hợp để sản xuất, kinh doanh hiệu 
quả. Nhiều HTX đã mạnh dạn phát triển 
thêm nhiều dịch vụ, tổ chức liên doanh, 
liên kết với các doanh nghiệp để sản 
xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân 
thêo mô hình liên kết chuỗi mang lại 
hiệu quả cao. Bên cạnh đó, nhiều HTX đã 
tích cực tham gia xây dựng NTM, thực 
hiện các dịch vụ phát triển nông nghiệp 
thêo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều 
kiện cho xã viên sản xuất thuận lợi, hiệu 
quả, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn 
của tỉnh. 
Có thể nói, các hình thức tổ chức sản 
xuất nông nghiệp ở các xã NTM trong 
tỉnh phát triển ổn định đã khẳng định 
kết quả tích cực từ chương trình xây 
dựng NTM mang lại. Từ đó góp phần 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, tạo đòn bẩy cho quá trình 
gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp và 
nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng 
NTM trên địa bàn tỉnh. 

Thoại Phương 
(Báo Bình Dương) 

 
 
 
 
 
 

Các mô hình kinh tế hợp tác: Đóng góp tích cực trong 

xây dựng nông thôn mới 
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Sau nhiều cố gắng vượt bậc, tỉnh đã có 
13 sản phẩm “đầu lòng” thuộc chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và 
17 sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm OCOP đợt 2, trình UBND tỉnh 
ra quyết định công nhận. Trong suốt quá 
trình thực hiện, vai trò, trách nhiệm, sự 
nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và 
chủ thể kinh tế được ghi nhận, đánh giá 
cao. 

 
Ngay từ khi triển khai, Chương trình 
OCOP như một thử thách mới đối với 
quá trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM). Do đó, ngay sau khi UBND tỉnh 
triển khai Kế hoạch 134/KH-UBND về 
thực hiện đề án chương trình OCOP, Văn 
phòng Điều phối chương trình xây dựng 
NTM tỉnh đã triển khai tập huấn, huy 
động sự vào cuộc của các sở, ngành và 
chính quyền địa phương.  
Triển khai chương trình OCOP từ giữa 
năm 2019 đến nay, huyện Hậu Lộc đã 
tập huấn, vận động được 3 chủ thể kinh 
tế là doanh nghiệp địa phương tham gia 
xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh.  
Đến nay 2 sản phẩm là rượu chi nê và 
mắm tôm của huyện Hậu Lộc đã được 
công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu 
chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Còn sản phẩm 
nước yến đang hoàn thiện các thủ tục, 
quy trình để tham gia những đợt đánh 
giá, chấm điểm tiếp thêo”. Được biết, để 

có những sản phẩm OCOP “đầu lòng” 
trong năm 2019, UBND huyện Hậu Lộc 
đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực 
hiện các bước trong chương trình OCOP; 
đồng thời, vận động, hỗ trợ các chủ thể 
xây dựng sản phẩm OCOP thêo đúng yêu 
cầu. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các 
sở, ngành và chính quyền địa phương, sự 
nỗ lực của các chủ thể kinh tế chính là 
khâu cốt yếu để tạo nên sản phẩm OCOP. 
 Tỉnh Thanh Hóa có nhiều sản phẩm đặc 
trưng nên tiềm năng xây dựng sản phẩm 
OCOP là rất lớn. Do đó, để chương trình 
đạt kết quả cao, các địa phương cần tiếp 
tục tạo điều kiện hình thành và phát 
triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế. 
Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể 
có sản phẩm đặc trưng mở rộng sản xuất 
và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo 
đảm các tiêu chí đăng ký tham gia 
chương trình OCOP. Bên cạnh đó, yếu tố 
không thể thiếu chính là sự quyết tâm 
của doanh nghiệp, của đơn vị sản xuất ra 
sản phẩm để từ đó sẵn sàng thay đổi từ 
tư duy, cách làm trong sản xuất, ứng 
dụng khoa học – công nghệ cho đến xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu 
sản phẩm, tiếp cận thị trường... 

Lê Hòa 
 (Baothanhhoa.vn)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nỗ lực để có những sản phẩm OCOP “đầu lòng” 
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 Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ 

trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi 

phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị và nhân dân. Phát huy vai 

trò của mình, những năm qua, các cấp Hội 

Nông dân (ND) huyện Phù Cát (Bình 

Định) đã tích cực vận động cán bộ, hội 

viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 

đóng góp tiền, ngày công chung sức thực 

hiện… 

 
Phát huy sức mạnh từ nông dân 

Với hơn 41.600 hội viên sinh hoạt tại 117 

chi hội trong toàn huyện, Hội ND đóng vai 

trò quan trọng trong xây dựng NTM ở 

huyện Phù Cát. Để thực hiện hiệu quả 

phong trào, Hội xác định trước hết phải 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về 

mục đích, nội dung, ý nghĩa của Chương 

trình xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng 

thuận trong quá trình thực hiện. 

Đến nay, Hội ND từ huyện đến cơ sở đã 

vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 

15.848m2 đất; tham gia đóng góp 6.357 

ngày công lao động; tham gia xây dựng 

khoảng 37km đường giao thông nông thôn 

và 25km kênh mương nội đồng; lắp đặt 

hơn 200km điện đường; xây dựng bể chứa 

rác thải thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng 

ruộng gần 1.100 bể. 

Hiệu quả mang lại 
Phong trào nông dân chung sức xây dựng 

NTM đã góp phần làm cho đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân ở các địa 

phương được nâng lên.. 

Ðáng chú ý, nhằm tạo điều kiện giúp hội 

viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao 

thu nhập, các cấp Hội  ND đẩy mạnh thực 

hiện phong trào “Nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 

làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong 

trào đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, 

tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất 

nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2019, 

toàn huyện có 12.774 hộ nông dân sản xuất 

kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân 

sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo 

việc làm tại chỗ cho hơn 1.800 lao động, 

trong đó có hơn 1.000 lao động có việc làm 

theo mùa vụ. 

Phát huy vai trò trong xây dựng NTM, thời 

gian tới, Hội ND huyện tiếp tục quan tâm 

đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội 

vững mạnh. Xây dựng kế hoạch với những 

giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao để 

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

NTM thực chất và bền vững; tiến đến xây 

dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy 

mạnh phong trào Nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển 

nông nghiệp, xây dựng NTM và đô thị văn 

minh.  

Lương Ngọc Tấn 
(Báo Dân Việt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông dân Phù Cát (Bình Định) góp sức xây dựng  
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PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


