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Chủ tịch nước vừa quyết định tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng ba 
cho nhân dân và cán bộ TP Hà Tĩnh vì đã 
có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Tại quyết định này, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cũng vinh 
dự được tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ 
quốc. 
Như vậy, sau khi được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận là hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng NTM vào ngày 20/11/2019, 
TP Hà Tĩnh tiếp tục vinh dự được nhận 
Huân chương Lao động hạng ba của Chủ 
tịch nước là sự ghi nhận những đóng 
góp, nỗ lực của nhân dân và cán bộ địa 
phương trong xây dựng NTM giai đoạn 
2016 – 2020. 
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM, đến nay, TP Hà Tĩnh có 5/5 xã đạt 
chuẩn NTM; được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM; kinh tế tăng trưởng mức cao, 
kết cấu hạ tầng được quy hoạch và đầu 
tư theo hướng đô thị; các lĩnh vực văn  
 

 
 
hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều 
chuyển  
biến; đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân được nâng lên. 
Hằng năm, thành phố đã ban hành 
những cơ chế, chính sách đột phá nhằm 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, 
khuyến khích phát triển sản xuất trên 
địa bàn. Đặc biệt, chính sách làm đường 
giao thông nông thôn, kênh mương nội 
đồng được xây dựng hằng năm đã góp 
phần hoàn thiện nhanh cơ sở hạ tầng 
thiết yếu trên địa bàn nông thôn; chính 
sách khuyến khích phát triển nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng 
NTM... 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn ở TP Hà Tĩnh 
đạt 37,49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 
1,94%; hệ thống chính trị được củng cố; 
an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững; các khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc, 
tạo nên sức sống mới, diện mạo mới … 
Trong thời gian tới, TP Hà Tĩnh xác định 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt 
của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; 
thực hiện thường xuyên, liên tục, không 
có điểm kết thúc; xây dựng NTM làm 
tiền đề cho phát triển đô thị. 
Huân chương Lao động hạng ba là động 
lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân TP Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua những 
khó khăn, phát huy tiềm năng cũng như 
sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng 
lòng của toàn Đảng, toàn dân để thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong 
những năm tiếp theo. 

(Baohatinh.vn)  
 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP 

Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới 
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 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 256/QĐ-TTg ngyà 14/02/2020 công 
nhận huyện Châu Thành, tỉnh Long An 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 
Long An có trách nhiệm công bố và khen 
thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện 
Châu Thành 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 nông 
thôn mới (NTM). 
Sau 8 năm triển khai, thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
NTM, đến nay, Châu Thành đạt 9/9 tiêu 
chí huyện NTM; 12/12 xã trên địa bàn 
huyện đã đón nhận bằng đạt chuẩn danh 
hiệu NTM. 
Huyện đã huy động được trên 1.700 tỉ 
đồng thực hiện chương trình, trong đó 
vốn ngân sách các cấp (chủ yếu là vốn 
lồng ghép) chiếm 65,6%; vốn nhân dân 
đóng góp chiếm 23,8% và vốn doanh 
nghiệp chiếm 10,6%. 
Nét khởi sắc dễ thấy ở huyện Châu 
Thành là hầu hết các tuyến đường chính, 
liên xã, liên ấp đều được láng nhựa, bê 
tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận 
chuyển hàng hóa. 100% hộ dân có điện, 
nước hợp vệ sinh để sử dụng, trong đó,  
 
 

trên 70% hộ dân sử dụng nước sạch đạt 
theo tiêu chuẩn. 
Đặc biệt, phát huy tốt vai trò chủ thể 
trong xây dựng NTM, người dân tích cực 
đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn 
chiếu sáng vào ban đêm; hệ thống 
camera giám sát an ninh, trật tự; trồng 
cây xanh trên các trục lộ chính, tạo cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 
Qua quá trình triển khai xây dựng NTM, 
kinh tế phát triển, đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân huyện Châu 
Thành được nâng cao hơn. Người dân có 
điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, 
đầy đủ tiện nghi, phương tiện đi lại. 
Công cuộc xây dựng NTM đã mang đến 
luồng sinh khí mới, niềm vui cho người 
dân vùng hạ phía Nam của tỉnh khi chất 
lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật 
chất lẫn tinh thần. 
Đảng bộ và chính quyền huyện Châu 
Thành đang ra sức phát huy khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch 
phát triển văn hóa, kinh tế-xã hội, củng 
cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội. Qua đó, từng bước duy trì, giữ 
vững và phát triển các tiêu chí xây dựng 
NTM đã đạt chuẩn, xây dựng huyện trở 
thành điểm sáng về NTM nâng cao. 

Minh Hiển 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huyện Châu Thành (Long An) đạt chuẩn huyện         

nông thôn mới 
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 Chương trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM) tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa) 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm 
thay đổi nhận thức của cán bộ và người 
dân. 

 
Phấn đấu có nhiều hộ giàu 
Toàn huyện Hà Trung có trên 1.000 mô 
hình kinh tế trang trại, gia trại (tăng 318 
trang trại so năm 2010). Có 30 HTX dịch 
vụ nông nghiệp. Toàn huyện có 248 
doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 
trên 9.000 lao động với thu nhập ổn 
định. 
Đến nay, huyện có 14/24 xã đạt xã NTM, 
102/137 thôn đạt thôn NTM, bình quân 
đạt 17 tiêu chí/xã. Huyện phấn đấu thêm 
2 xã Hà Tiến và Hà Thái về đích NTM 
trong năm 2019. Cùng với Hà Tiến, 24 
xã, thị trấn trong toàn huyện Hà Trung 
tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các 
ngành để phát triển kinh tế, xây dựng 
NTM. Là huyện bán sơn địa, đồi núi xen 
kẽ với đồng bằng chiêm trũng, bị chia cắt 
bởi các con sông và dãy núi, Hà Trung 
xây dựng NTM trong điều kiện có nhiều 
khó khăn. 
Theo ông Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Huyện ủy thì Hà Trung đã tập 
trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế so 
sánh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, coi tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
là vấn đề cốt lõi trong xây dựng NTM. 

Huyện đã tập trung xây dựng và triển 
khai các chương trình, đề án, dự án hỗ 
trợ phát triển SX nông nghiệp, đẩy mạnh 
ứng dụng, chuyển giao KHKT vào sản 
xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trong nội ngành nông nghiệp, góp phần 
nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trong 
nông thôn. 
Thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát, 
lập quy hoạch phân khu; quy hoạch sử 
dụng đất nông nghiệp và chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, trong đó chú trọng quy 
hoạch vùng chuyển đổi diện tích kém 
hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi 
có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. 
Thực hiện chính sách thưởng cho mỗi xã 
đạt chuẩn NTM 500 triệu đồng và mỗi 
thôn đạt chuẩn NTM là 10 triệu đồng; hỗ 
trợ xây dựng mới nhà văn hóa thôn 100 
triệu đồng/công trình; hỗ trợ 1 triệu 
đồng/hộ nghèo, cận nghèo xây nhà tiêu 
hợp vệ sinh; hỗ trợ cấp quyền sử dụng 
đất để xây dựng công sở xã. 
Ngoài ra còn có các cơ chế hỗ trợ cải tạo 
vùng cấy lúa kém hiệu quả, hỗ trợ lãi 
suất ngân hàng, trợ giá giống, hỗ trợ 
mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp 
với mức 10% giá trị trên hóa đơn; hỗ trợ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng 
trường chuẩn quốc gia… 
Nhìn lại 10 năm trong phong trào xây 
dựng NTM, chính quyền và nhân dân 
huyện Hà Trung thực sự tự hào. Đó 
không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, 
đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân trong huyện 
mà còn là sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ 
kịp thời của các cấp, ngành Trung ương, 
của tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp. 

Thanh Hà 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Miền quê làm mới mình từ xây dựng nông thôn 
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 Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa 
Thiên - Huế), ông Trịnh Đức Hùng thông 
tin, huyện đang thực hiện các mục tiêu, 
kế hoạch đã đề ra trong xây dựng nông 
thôn mới (NTM). 

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020, có 
11/15 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, 3 thôn trở thành thôn 
NTM kiểu mẫu. 
Khi mới thực hiện chương trình xây 
dựng NTM, đối chiếu thực tế kinh tế - xã 
hội của huyện so với 19 tiêu chí NTM, 
các địa phương trên địa bàn huyện đạt ở 
mức thấp, nhiều tiêu chí chưa đạt. Trong 
đó có các tiêu chí quan trọng như quy 
hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, 
cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn..., 
đòi hỏi thời gian và nguồn lực đầu tư 
lớn. 
Trong 10 năm qua, Phong Điền đã cứng 
hoá 77,4km đường giao thông, nâng 
tổng chiều dài đường giao thông được 
cứng hoá lên 163,1km (với kinh phí 
116,1 tỷ đồng), nâng tỷ lệ đường trục xã, 
liên xã đã được cứng hoá đạt tỷ lệ 
87,95% (tăng 0,93% so với năm 2015, 
tăng 11,95% so với năm 2010). Trong 
các năm từ 2017 đến 2019, bình quân 
mỗi năm đã tổ chức duy tu, bảo dưỡng 
65km đường xã. 
 
 
 
 
 

Những năm qua, UBND huyện đã huy 
động và bố trí được hơn 23.240 tấn xi 
măng để xây dựng NTM. Trong xây dựng 
NTM, người dân giữ vai trò chủ thể vừa 
làm, vừa thụ hưởng, do đó việc phát huy 
sự chủ động, tích cực tham gia của người 
dân được chú trọng. Trong đó, công tác 
tuyên truyền trở thành cuộc vận động xã 
hội sâu sắc và toàn diện, bám sát 
phương châm dân bàn, dân làm, dân 
hưởng thụ. 
Nhờ làm tốt phong trào “Dân vận khéo”, 
người dân trên địa bàn huyện đã tự 
nguyện hiến 851.545m2 đất các loại (giá 
trị khoảng 25,959 tỷ đồng), 37.153 cây 
các loại, 4.319m2 tường rào, công trình 
phụ trợ (ước khoảng 6,35 tỷ đồng), 
141.725 ngày công (ước khoảng 28,34 tỷ 
đồng), các công trình phụ khác với tổng 
giái trị trên 6 tỷ đồng, đóng góp bằng 
tiền mặt 57,32 tỷ đồng...  
Ông Nguyễn Đăng Phúc, Chủ tịch UBND 
xã Điền Hòa cho biết, địa phương tiếp 
tục triển khai nhiều giải pháp nhằm duy 
trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 
đạt được, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí 
còn lại. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt 
việc huy động và sử dụng các nguồn lực 
trong xây dựng NTM. Thường xuyên sâu 
sát cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
kịp thời; rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng 
mắc; biểu dương và nhân rộng các 
gương điển hình tiên tiến trong xây 
dựng NTM.  

Võ Tứ 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 

 
 
 
 

'Chìa khóa' trong xây dựng nông thôn mới 

 

javascript:void(0)


 

7 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới 

(NTM), tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi 

bật, với 49/147 xã đạt chuẩn NTM. Đặc 

biệt, đến cuối năm 2019, huyện Chợ Lách 

cơ bản đạt chuẩn huyện NTM, TP. Bến Tre 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây 

là sự phấn đấu vượt trội của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân tỉnh trên tinh thần 

“tăng tốc, tạo bứt phá” năm 2019. 

 
Thể hiện quyết tâm cao 

Chợ Lách có những bước phát triển cơ bản, 

với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, 

kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng 

bộ. Chính sách hỗ trợ của cấp trên về các 

đề án, chương trình, kế hoạch tại huyện 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương trong xây dựng NTM. 

Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

các xã thực hiện, rà soát đánh giá hiện 

trạng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây 

dựng NTM. Qua đó, đã chỉ đạo sát 10/10 

xã xây dựng quy hoạch và đề án NTM, 

triển khai thực hiện đúng theo quy định. 

Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM được đưa ra đánh giá kết 

quả tại các cuộc họp hàng tháng, quý của 

các ngành và đoàn thể. Thành viên BCĐ 

huyện đã thực hiện sát việc kiểm tra, đôn 

đốc và kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những 

khó khăn tại cơ sở. 

Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Trần 

Văn Đém - Trưởng BCĐ CTMTQG xây 

dựng NTM huyện chia sẻ: Trong công tác 

chỉ đạo điều hành xây dựng NTM, BCĐ 

huyện luôn thể hiện quyết tâm, quyết liệt. 

BCĐ huyện cũng đã vận dụng sáng tạo 

theo tinh thần “tăng tốc, tạo bứt phá” của 

Tỉnh ủy trong xây dựng NTM. 

Xây dựng huyện NTM 

Qua 10 năm xây dựng NTM, Chợ Lách đã 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành 

chức năng trong và ngoài tỉnh. Với nỗ lực 

phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và 

nhân dân huyện, đến ngày 18-11-2019, 

Chợ Lách có 10/10 xã (100%) được Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt 

chuẩn NTM; huyện cũng đã hoàn thành 9/9 

tiêu chí (TC) huyện NTM theo Quyết định 

số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Đầu năm 2019, huyện Chợ Lách cơ bản đạt 

6/9 TC huyện NTM, gồm các TC: giao 

thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật 

tự, chỉ đạo xây dựng NTM. Đảng bộ, nhân 

dân huyện đã tập trung dồn sức phấn đấu 

hoàn thành thêm 3 TC còn lại (quy hoạch, 

y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường) vào 

cuối tháng 12-2019. 

Hiện tại, huyện Chợ Lách đã hoàn thiện 

các thủ tục báo cáo, gửi hồ sơ về Văn 

phòng Điều phối CTMTQG xây dựng 

NTM tỉnh để kiểm tra và trình Trung ương 

thẩm định, công nhận. 

Huỳnh Đức  
(Báo Đồng Khởi) 

 

 

 

 

Chợ Lách “bứt phá về đích” trong xây dựng  

nông thôn mới 
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Trong 10 năm qua, huyện Chư Prông 
(Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực 
để thực hiện Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, 
huyện đã có 6 xã đạt chuẩn và đang nỗ 
lực để đưa xã Ia Lâu về đích NTM trong 
năm 2020. 
Tập trung hỗ trợ nông dân phát triển 
kinh tế 
 Trong quá trình thực hiện Chương trình 
MTQG về xây dựng NTM, huyện Chư 
Prông đặc biệt chú trọng đến việc triển 
khai các dự án, mô hình phát triển kinh 
tế để nâng cao đời sống người dân. Chỉ 
tính từ năm 2019 đến nay, huyện đã 
triển khai hỗ trợ người dân tái canh cà 
phê với diện tích 395,95 ha; hỗ trợ 7,8 
tấn lúa giống cho xã Ia Lâu và xã Ia Piơr 
với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời, 
huyện cũng đã triển khai mô hình trình 
diễn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Ia Ga và mô hình trồng 
cây na Thái Hoàng Hậu tại các xã Ia Vê, 
Ia Bang cho hơn 20 hộ gia đình với tổng 
kinh phí gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 
UBND huyện lồng ghép thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững cho 19 xã với tổng kinh 
phí hơn 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm tại 19 xã với 
các sản phẩm là mía, lúa, điều, cà phê với 
tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. 
  Không chỉ triển khai các mô hình phát 
triển kinh tế, thời gian qua, huyện Chư 
Prông còn có nhiều giải pháp để tìm đầu 
ra cho sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể, 

19/19 xã trên địa bàn huyện đang tiếp 
tục triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tổng 
kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.  
 Xây dựng nhiều công trình trọng 
điểm 
 Theo dự kiến, năm nay, tổng nguồn vốn 
lồng ghép để đầu tư xây dựng NTM trên 
địa bàn huyện Chư Prông là hơn 150 tỷ 
đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung 
ương hỗ trợ đầu tư phát triển 32 tỷ 
đồng, vốn sự nghiệp xây dựng NTM 22 tỷ 
đồng, vốn các chương trình, dự án khác 
82 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng 
21 tỷ đồng 
 Năm 2019, huyện Chư Prông đã huy 
động nhân dân đóng góp trên 24 tỷ đồng 
và hơn 3 ngàn ngày công để xây dựng 
các công trình công cộng. Năm nay, 
huyện dự kiến huy động sự đóng góp 
của nhân dân và các doanh nghiệp 
khoảng 30 tỷ đồng để xây dựng NTM. 
Đánh giá về việc huy động các nguồn lực 
để xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn 
Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện-cho biết: “Năm nay, chúng 
tôi tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để 
xây dựng NTM. Trong đó, ưu tiên đầu tư 
xây dựng các công trình, triển khai các 
dự án để góp phần nâng cao đời sống 
nhân dân. Trước mắt, huyện tập trung 
giúp xã Ia Lâu đạt chuẩn NTM trong năm 
2020” 

Vĩnh Hoàng 
(CTTĐT Gia Lai) 

 

 
 
 

Chư PRông huy động nhiều nguồn lực xây dựng  

nông thôn mới 
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Hưởng ứng phong trào thi đua“Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, 
tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi 
đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, theo đó 17 huyện, thị xã, 
thành phố đồng loạt phát động hưởng 
ứng phong trào thi đua. 

 
Qua 10 năm triển khai thực hiện (2009 - 
2019), Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới đã nhận được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, 
chính quyền các cấp; sự cố gắng, nỗ lực 
của các Sở, ngành và sự tham gia hưởng 
ứng của các tổ chức đoàn thể, doanh 
nghiệp, Quân đội và người dân trên địa 
bàn tỉnh, qua đó đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, 
người dân ở cơ sở đã được nâng lên, từ 
trông chờ ỷ lại chuyển sang chủ động 
tham gia.  
Chương trình đã thu hút được cả hệ 
thống chính trị cùng vào cuộc tham gia 
xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo và 
bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ 
đạo các cấp đã được thành lập, kiện toàn 
thường xuyên để tổ chức thực hiện 
thành công Chương trình xây dựng nông 
thôn mới.  
 Tổng nguồn vốn giai đoạn 2010-2020, 
ngân sách địa phương đã bố trí đối ứng 
vượt ngân sách Trung ương (Trung 

ương 1.289.284 triệu đồng, địa phương 
1.785.981 triệu đồng;  
Công tác bảo vệ môi trường và cải tạo 
cảnh quan nông thôn đã được các địa 
phương trú trọng và ưu tiên bố trí nguồn 
lực để thực hiện, trong đó tập trung các 
lĩnh vực như thu gom xử lý rác thải, xử 
lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật, hình thành 
được các tổ, đội thu gom rác thải.  
Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan ở thôn 
đã được các địa phương áp dụng sáng 
tạo, phù hợp với điều kiện thực tế như 
mô hình con đường hoa, hàng rào xanh, 
mô hình đường điện chiếu sáng,… tạo đà 
để vươn lên mô hình xây dựng khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. 
Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần 
của người dân ngày càng được nâng cao. 
Với đặc trưng văn hóa đa dạng của 34 
dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, đã 
trú trọng công tác bảo tồn, phục dựng 
các giá trị văn hóa truyền thống như 
không gian văn hóa Cồng chiêng Tây 
Nguyên, phát huy các thế mạnh về văn 
hóa để phát triển du lịch, nhất là du lịch 
nông thôn đang được phát triển. An ninh 
trật tự xã hội ở khu vực nông thôn được 
giữ vững, lực lượng dân quân vững 
mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ 
tiêu quốc phòng. 
Thời gian đến, để việc thực hiện chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
hiệu quả hơn nữa, cấp ủy, chính quyền 
cần quan tâm tiếp tục kiện toàn, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bộ 
máy quản lý, điều hành, giúp việc thực 
hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp 
xã.  

Trường Xuân 
(Báo Điện tử Gia Lai)

Gia Lai: Cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng  

nông thôn mới 



 

 

 
 
Những ngày này, đến các thôn ở các xã, thị 

trấn của huyện Quản Bạ, đâu đâu cũng 

nghe chuyện người dân hiến đất, góp công 

làm đường xây dựng Nông thôn mới 

(NTM). Nhờ những công trình giao thông 

do người dân đóng góp, bộ mặt nông thôn 

đã có nhiều khởi sắc. 

 

Không chỉ là cầu nối giữa “ý Đảng, lòng 

dân”, chương trình xây dựng NTM còn là 

sự gắn kết giữa “tình làng, nghĩa xóm”. 

Con đường nội thôn dài 1,5 km được hoàn 

thành từ sự đồng tâm hiệp lực của người 

dân thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài là 

một minh chứng sinh động. Dẫn chúng tôi 

đi một vòng quanh thôn, anh Sùng Chính 

Lềnh, Bí thư Chi bộ thôn phấn khởi nói: 

Thôn có 115 hộ, 565 khẩu, hầu hết người 

dân trong thôn đều làm nông nên con 

đường vào thôn chủ yếu phục vụ cho việc 

vận chuyển nông sản. Vì lượng xe nhiều, 

tải trọng lớn qua lại thường xuyên nên 

đường bị sạt lún nghiêm trọng. Mỗi khi 

mưa xuống, con đường không khác gì 

ruộng ngập đầy nước. Tuy nhiên, khi có 

chủ trương hiến đất làm đường xây dựng 

NTM, người dân trong thôn hết sức vui 

mừng. Ai cũng tự nguyện hiến đất, phá 

tường rào, đóng tiền là ngày công. Cũng 

nhờ chương trình NTM mà bà con trong 

thôn ngày càng gắn bó, đoàn kết và hiểu 

nhau hơn. Ngoài tuyến đường nội thôn, 

người dân còn phối hợp, liên kết nhóm hộ 

tự đổ bê tông về đến tận nhà. 

Để đạt được những kết quả như vậy, huyện 

Quản Bạ đã chủ động lồng ghép các nguồn 

vốn, nguồn lực, huy động sự tham gia của 

cộng đồng dân cư thực hiện các công trình 

trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai 

thực hiện các công trình giao thông. Năm 

2019, đã hoàn thành 17/17 công trình giao 

thông (thi công được 16.518/16.518m 

đường bê tông); có 9 xã thực hiện hoàn 

thành 578,3 tấn xi măng từ sự hỗ trợ của 

các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; hoàn 

thành 19 công trình với 10.706m đường bê 

tông tại 5 xã biên giới; hoàn thành tuyến 

đường bê tông từ QL4C vào thôn Nặm 

Đăm dài 2.694m... 

Đường giao thông nông thôn ở Quản Bạ 

được đầu tư phát triển không những tạo 

điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân, mà 

còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, 

sản xuất kinh doanh, giao lưu thương mại 

hàng hóa, là điều kiện cốt yếu khuyến 

khích trẻ em tới lớp, giảm tỷ lệ thất học ở 

các thôn, bản xa. Đường giao thông đến 

đâu, bộ mặt nông thôn vùng sâu đổi thay 

đến đó, kết cấu hạ tầng giao thông đã thật 

sự góp phần tạo nên động lực thúc đẩy sự 

phát triển của các tiêu chí như thu nhập, 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

theo hướng cơ giới hóa và hiện đại hóa... 

Khi “ý Đảng, lòng dân” đã hợp, có được sự 

chung sức, đồng lòng của cả hệ thống 

chính trị, phong trào hiến đất và công sức 

làm đường càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, 

góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. 

Vương Mai 
(Báo Hà Giang Online) 

 
 

Những con đường Nông thôn mới ở Quản Bạ 

 



 

11 
 

 
 
 
Duy trì nhiều mô hình có hiệu quả như 
“Nữ tiểu thương tự tin tự trọng”, “Nữ 
thương binh đảm đang, trung hậu”, “Phụ 
nữ nòng cốt”..., đồng thời, phát huy vai 
trò tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy ở cộng 
đồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. 

 
Đa dạng hình thức, hướng mạnh vào 
môi trường bền vững 
Các cáp Hội đẩy mạnh tuyên truyèn, phỏ 
bién các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
vè xây dựng nông thôn mới thông qua 
sinh hoạt chi hội/tổ, hội thi, diễn đàn, 
game show; tuyên truyền, vận động hội 
viên, phụ nữ giúp nhau thoát nghèo bền 
vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; vận 
động hội viên hiến đất, góp công xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông 
thôn và đường bê tông tại địa phương; 
hướng dẫn và hỗ trợ hội đăng ký, sản 
xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; 
giúp đỡ hội viên xây dựng Mái ấm tình 
thương, thực hiện nếp sống văn hóa văn 
minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa vùng, miền. 
Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Bình Định, hằng năm, 100% Hội Liên 
hiệp phụ nữ các cấp triển khai đăng ký 
với cấp ủy, chính quyền địa phương thực 
hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp 

tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh chủ yếu tập trung thực hiện 
tiêu chí môi trường như xây dựng mô 
hình tổ tự quản về văn minh đô thị, nhà 
từ thiện - gian hàng miễn phí, đường hoa 
do phụ nữ chăm sóc... 
Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng cho Hội viên 
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thể 
hiện tốt vai trò, chức năng đại diện của 
mình trong việc chủ động, chủ trì tổ chức 
các hoạt động giám sát và phối hợp giám 
sát theo tinh thần Quyết định 217 và 
Quyết định 218, góp phần bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, 
trẻ em, bình đẳng giới và những vấn đề 
liên quan đến môi trường, vệ sinh an 
toàn thực phẩm... 
Nhiều mô hình tập hợp hội viên có hiệu 
quả được hình thành và nhân rộng như 
“Phụ nữ tôn giáo”, “Nữ thanh niên”, “Phụ 
nữ hưu trí”, “Nữ cán bộ công nhân viên 
chức”, “Nữ tiểu thương tự tin tự trọng”, 
“Nữ thương binh đảm đang, trung hậu”, 
“Phụ nữ nòng cốt”... 
Vận động các ngành hỗ trợ giúp đỡ hội 
viên nghèo phát triển kinh tế để tăng thu 
nhập cải thiện đời sống và thoát nghèo; 
khai thác các nguồn vốn vay và dạy nghề, 
tạo việc làm cho phụ nữ; kỹ thuật trồng 
trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức vệ 
sinh an toàn thực phẩm... 
“Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tiếp tục hỗ trợ 
nguồn lực để tổ chức các hoạt động góp 
phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới ở các địa phương, cũng 
như triển khai “Cuộc vận động 5 không, 
3 sạch” xây dựng nông thôn mới”. 

Anh Tuấn 
(ĐCSVN)  

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng  

nông thôn mới 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nhà nước và nhân dân cùng làm  
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 Các xã Quảng Đức, Quảng Sơn (huyện 
Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là nơi có các 
dân tộc Kinh, Dao, Tày cùng sinh sống. 

 
Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu 
sống nhờ nông nghiệp, phát rẫy, làm 
nương. Nhằm giúp bà con xóa bỏ được 
nhiều tập tục lạc hậu, tạo được thế trận 
lòng dân, đưa xã Quảng Đức hoàn thành 
mục tiêu chương trình xây dựng nông 
thôn mới (NTM) trong năm 2020 thì 
thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn biên 
phòng Quảng Đức đã có nhiều việc làm 
nhằm thắt chặt tình quân dân. 
Bắt đầu từ năm 2019, thực hiện chương 
trình phụ trách, giúp đỡ các gia đình khu 
vực biên giới, Đồn biên phòng Quảng 
Đức đã phân công 40 đảng viên phụ 
trách giúp đỡ 250 hộ gia đình, thuộc 23 
thôn của 2 xã Quảng Đức và Quảng Sơn, 
huyện Hải Hà. Các đảng viên được phân 
công đã phát huy tinh thần trách nhiệm, 
tích cực tham gia nắm bắt tình hình và 
có những hoạt động hỗ trợ người dân 
kịp thời, hiệu quả. 
Đặc biệt, trong khi dịch bệnh Covid-19 
đang bùng phát ở khắp mọi nơi, các cán 
bộ chiến sĩ đã thường xuyên bám sát địa 
bàn, phối hợp với các điểm trạm y tế  
 
 
 

 
 
theo dõi sức khỏe của bà con dân bản. 
Đồng thời, tổ chức chiến dịch ra quân 
đồng loạt phun thuốc phòng dịch tại các 
đội, trạm, thôn, bản... Phát loa, phát tờ 
rơi, khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng 
dẫn người dân cách đeo khẩu trang đúng 
cách, giữ gìn vệ sinh nơi ăn, chỗ ở, phát 
quang bụi rậm quanh nơi sinh sống. 
Bên cạnh đó, đồn biên phòng Quảng Đức 
còn chủ động, tăng cường công tác bám 
dân, bám địa bàn theo phương châm bốn 
cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng 
nói tiếng dân tộc”. 
Các anh đã đến từng hộ dân thăm hỏi, 
động viên bà con ổn định cuộc sống; 
nâng cao nhận thức, công tác giáo dục 
quần chúng, nâng cao nhận thức chủ 
quyền an ninh biên giới, ngăn chặn tình 
trạng xuất nhập cảnh trái phép... 
Ông Đặng Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã 
Quảng Đức chia sẻ: “Thông qua những 
việc làm, chương trình phối hợp cụ thể 
với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng 
Quảng Đức, chúng tôi nhận thấy rõ sự 
thay đổi trong nhận thức, hành động của 
nhân dân. Cảm ơn các anh bộ đội Cụ Hồ 
đã không quản ngại gian khó để giúp 
nhân dân có được cuộc sống như ngày 
hôm nay”. 

Trần Thanh Huyền 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quân, dân chung tay xây dựng nông thôn mới 
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 10 năm thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
(NTM) cũng là ngần ấy năm Cà Mau bứt 
phá vươn lên, từng ngày. 

 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
cũng là ngần ấy năm Cà Mau bứt phá 
vươn lên, từng ngày thay đổi, khoác lên 
mình một diện mạo mới. 
“Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” là 
chương trình phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng phát triển nội lực 
và gia tăng giá trị. Hiện chương trình 
đang được tỉnh Cà Mau triển khai rất 
tích cực, tạo sức bật cho nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân. 
“OCOP” hiệu quả gắn với 2 mục tiêu cốt 
lõi thực hiện xây dựng NTM và cơ cấu lại 
sản xuất nông nghiệp; phát triển sản 
xuất gắn với tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập cho nông dân. 
 
 
 
 
 
 

Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Cà Mau, ông 
Lê Thanh Triều cho biết: Theo Đề án, 
đến năm cuối 2020, tỉnh Cà Mau xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều 
hành Chương trình OCOP với 3 nội dung 
chính theo 3 cấp chính quyền; tiêu chuẩn 
hóa ít nhất 25 sản phẩm, dịch vụ hiện có 
của tỉnh; công nhận, chứng nhận 2 sản 
phẩm OCOP đạt hạng 5 sao và ít nhất 10 
sản phẩm đạt hạng từ 3 – 4 sao; phát 
triển, nâng cấp ít nhất 22 tổ chức kinh tế 
tham gia Chương trình OCOP…có khả 
năng cạnh tranh trên thị trường, góp 
phần phát triển kinh tế nông thôn. 
“Về chính sách hỗ trợ, Cà Mau sẽ hỗ trợ 
các nhóm hàng nông sản xây dựng hệ 
thống truy xuất sản phẩm; tổ chức diễn 
đàn kết nối giao thương; đồng thời, tập 
trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ và 
các hộ dân tham gia Chương trình 
OCOP... Tổng kinh phí thực hiện Chương 
trình OCOP từ nay đến năm 2030 là gần 
694 tỷ đồng". 

Phương Nghi  
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gần 694 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP 
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Đảm nhận chức trưởng thôn từ đầu năm 
2015 đến nay, dưới bàn tay chị Phan Thị 
Dung (thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng sự góp sức của 
bà con, thôn Thành Vân từ một điểm 
nóng về an ninh trật tự trở thành khu 
dân cư kiểu mẫu của tỉnh. 

 
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi trò 
chuyện với chị Dung là một nữ trưởng 
thôn trẻ cởi mở, xông xáo và đầy trách 
nhiệm. Trong ánh mắt tràn đầy nhiệt 
huyết, chị kể chúng tôi nghe về những 
ngày đầu nhận công việc trong điều kiện 
còn khó khăn. 
Theo chị Dung, khó khăn nhất đối với 
người lãnh đạo thôn Thành Vân ở thời 
điểm đó là tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn thôn rất phức tạp, nhiều người 
dân chưa đồng thuận trong xây dựng 
NTM. Để giải quyết tiêu chí “nặng kí” 
này, chị đã đi từng nhà vận động, làm 
công tác tư tưởng với người dân. 
Qua hành trình 5 năm cùng bà con “xắn 
tay” áo bốc gạch làm đường, phá bỏ 
vườn tạp, thôn Thành Vân hôm nay, đã 
là thôn kiểu mẫu của tỉnh. 
 
 
Khoe với chúng tôi về con đường bê tông 
rộng rãi, sạch sẽ, hai bên trồng cây xanh, 

chị không giấu được niềm vui: “Mỗi năm 
làm thêm một chút để đường làng ngõ 
xóm được đẹp hơn. Năm 2015, nhiều 
tuyến đường thôn Thành Vân vẫn là 
đường đất chật hẹp, hai bên cỏ mọc um 
tùm, nhưng đến nay thì đã “thay da đổi 
thịt” hoàn toàn. Cả thôn không còn một 
mét đường đất nào, gần 6 km đường 
trục thôn, ngõ xóm đều được bê tông 
hóa”. 
“Với vai trò trưởng thôn, hầu hết các 
công việc người dân cần, lúc nào chị 
Dung cũng có mặt. Chồng đi làm ăn xa, 
một mình chị nuôi con, gánh vác việc 
nhà, vừa làm việc của thôn nhưng chị 
luôn nhiệt tình, không nề hà ngại khó. Là 
phụ nữ nhưng trong công việc, chị xông 
xáo không thua kém gì cánh đàn ông” – 
bà Trịnh Thị Mận, người dân thôn Thành 
Vân cho hay. 
Đánh giá về nữ trưởng thôn Phan Thị 
Dung, ông Trần Quốc Anh – Chủ tịch 
UBND xã Xuân Thành cho biết: “Thôn 
Thành Vân trước đây là thôn phức tạp, là 
điểm nóng về an ninh trật tự trong xã 
nhưng đến năm 2019 đã đạt khu dân cư 
kiểu mẫu cấp tỉnh và đang góp phần 
cùng xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Để 
có được như ngày hôm nay, một phần 
lớn cũng là nhờ công lao, những đóng 
góp của chị Dung”. 

(Báo mới.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ trưởng thôn góp công biến 'điểm nóng' thành khu 

dân cư kiểu mẫu ở xã miền biển Hà Tĩnh 
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PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


